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Presiden	Joko	Widodo	menyindir	pemerintah	
daerah	(pemda)	yang	menumpuk	sekitar	
Rp220	triliun	dana	pemda	di	bank-bank	
daerah	maupun	bank-bank	plat	merah	milik	

pemerintah.	Presiden	menginstruksikan	kepada	
para	kepala	daerah	agar	segera	merealisasikan	
anggaran	daerah	tersebut	secara	optimal	
sesuai	rencana	yang	telah	ditetapkan	untuk	
menggerakkan	roda	perekonomian	di	daerah¹.	

Prolog

Hasil	riset	Nur	Alam²	menyimpulkan	bahwa	
realisasi	atas	alokasi	belanja	modal	pada	pemda	
di	Sulawesi	Selatan	selama	rentang	2008	–	2014	
mempunyai	hubungan	yang	signifikan	meskipun	
bersifat	negatif	terhadap	pertumbuhan	ekonomi	
di	daerah	tersebut.	Nur	Alam	berargumen	
bahwa	ketidakefektifan	alokasi	belanja	modal	
pemda	disebabkan	masih	lemahnya	fungsi	
alokasi	pemda	dalam	merencanakan	penyediaan	
barang	publik	yang	benar-benar	dibutuhkan	oleh	
masyarakatnya.	

Efektivitas	pengalokasian	anggaran	belanja	
dalam	APBD	semestinya	tetap	menjadi	fokus	
utama	pemda,	yaitu	dalam	rangka	memenuhi	

kebutuhan	riil	masyarakat	Sulawesi	Selatan.	
Dengan	demikian,	penyerapan	anggaran	tidak	
hanya	sekedar	menghabiskan	anggaran	yang	
sudah	dialokasikan	tetapi	kemanfaatannya	dapat	
dirasakan	secara	nyata	oleh	masyarakat	Sulawesi	
Selatan.	

Terlepas	dari	hasil	riset	tersebut,	realisasi	APBD	
khususnya	di	dua	jenis	belanja	utama	yaitu	
belanja	barang/jasa	dan	belanja	modal	sangat	
ditunggu	oleh	para	pelaku	ekonomi	yang	bekerja	
pada	proyek-proyek	pemda	di	Sulawesi	Selatan.	

Total	alokasi	anggaran	belanja	barang/jasa	dan	
belanja	modal	dalam	APBD	tahun	2017	pada	25	
pemerintah	daerah	di	Sulawesi	Selatan	sebesar	
Rp17,95	Triliun	atau	43,27%	dari	alokasi	belanja	
dalam	APBD	tahun	2017	sebesar	Rp41,48	Triliun.	
Rincian	alokasinya	adalah	belanja	barang/jasa	
sebesar	Rp9,37	Triliun	dan	belanja	modal	sebesar	
Rp8,57	Triliun.

Hasil	monitoring	Perwakilan	BPKP	Provinsi	
Sulawesi	Selatan	atas	penyerapan	anggaran	
sampai	dengan	triwulan	III	atas	kedua	jenis	
belanja	tersebut	pada	pemda	di	seluruh	Sulawesi	
Selatan	adalah	sebesar	49,02%	dari	alokasi	
sebesar	Rp17,95	Triliun	atau	sebesar	Rp8,79	

Tender Pra DPA,
Solusi Percepatan 

Penyerapan Anggaran?

Oleh:	Eko	Hery	Winarno,	Ak,	MAP,	CA., PFA Bidang APD, Pwk. BPKP Sulsel
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Triliun.	Penyebab	utama	
masih	rendahnya	penyerapan	
anggaran	kedua	jenis	belanja	
tersebut	antara	lain:	(1)	
APBD	terlambat	di-perda-
kan,	(2)	Proses	pelelangan	
yang	terlambat	dilakukan,	(3)	
Permasalahan	pengadaan	tanah,	
(4)	Terlambatnya	pengajuan	dan	
proses	administrasi	pembayaran,	
dan	(5)	Keterlambatan	proses	
pelaksanaan	pekerjaan	fisik	di	
lapangan.

Secara	umum	persoalan	
rendahnya	penyerapan	
anggaran	kedua	jenis	belanja	
itu	banyak	disebabkan	oleh	
terlambatnya	proses	pengadaan	
yang	tahapannya	meliputi	
tahapan	perencanaan,	persiapan	
pemilihan,	pemilihan	penyedia,	
penandatanganan	kontrak,	
dan	pelaksanaan	kontrak.	
Hasil	monitoring	atas	proses	
pengadaan	barang/jasa	sampai	
dengan	triwulan	III,	dari	
4.385	paket	pekerjaan	yang	
direncanakan	oleh	25	pemda	
di	Sulawesi	Selatan	tersebut	
sebanyak	80,66%	atau	3.537	
paket	yang	telah	dilelang.	
Sedangkan	sisanya	sebanyak	
19,34%	atau	848	paket	belum	
dilakukan	pelelangan.	Masih	
tersisa	waktu	tiga	bulan	lagi	
bagi	pemda	untuk	mempercepat	
realisasi	anggaran	di	daerahnya	
masing-masing.

Di	sisi	lain,	pemerintah	melalui	
kebijakannya	sebenarnya	
telah	membuka	peluang	bagi	
pemda	untuk	melakukan	proses	
pengadaan	barang/jasa	lebih	
cepat	dari	biasanya,	yaitu	tidak	
perlu	harus	menunggu	peraturan	
daerah	(perda)	APBD	tahun	
berikutnya	“diketok”.	Istilah	
populer	untuk	proses	pengadaan	
yang	seperti	itu	adalah	“Tender	
Pra	DPA”.	

Sayangnya,	belum	banyak	
pemda	yang	mengambil	
peluang	yang	diberikan	melalui	
kebijakan	tersebut.	Dari	25	
pemda	di	Sulawesi	Selatan	
hanya	2	pemda	(11	paket)	
tercatat	telah	melakukan	
kegiatan	tender	pra	DPA	pada	
tahun	anggaran	2017	yang	
dilaksanakan	pada	akhir	tahun	
anggaran	2016.	Jangan-jangan	
kebijakan	pemerintah	tersebut	
belum	banyak	diketahui	oleh	
para	pelaksana	di	pemda.

Ketentuan Tender Pra DPA

Kebijakan	yang	memberi	
peluang	bagi	pemda	untuk	
melakukan	pelelangan	(tender)	
pra	DPA	terdapat	pada	pasal	73	
Perpres	Nomor	4	Tahun	2015	
yang	merupakan	perubahan	
keempat	Perpres	Nomor	54	
Tahun	2010	tentang	Pengadaan	
Barang/Jasa	Pemerintah.	

Pasal	73	menyatakan	bahwa	

kelompok	kerja	(pokja)	Unit	
Layanan	Pengadaan	(ULP)	segera	
mengumumkan	pelaksanaan	
pemilihan	penyedia	barang/jasa	
secara	luas	kepada	masyarakat	
setelah	Rencana	Umum	
Pengadaan	(RUP)	diumumkan.	
Selanjutnya,	mengacu	pada	
Pasal	25	ayat	1a	Perpres	Nomor	
4	Tahun	2015,	RUP	sudah	dapat	
diumumkan	oleh	pengguna	
anggaran	setelah	rancangan	
APBD	disepakati	bersama-sama	

pemda	dan	DPRD.	Di	dalam	
perpres-perpres	sebelumnya	
ketentuan	‘pembolehan’	tender	
pra	DPA	di	pemda	belum	secara	
jelas	diatur.

Kedua	pasal	tersebut	secara	
implisit	memperbolehkan	
pelaksanaan	pelelangan	
dilaksanakan	sebelum	tahun	
anggaran	berikutnya	karena	
sesuai	pasal	105	ayat	3c	
Permendagri	Nomor	59	Tahun	
2007	(perubahan	pertama	
Permendagri	Nomor	13	
Tahun	2006	tentang	Pedoman	
Pengelolaan	Keuangan	Daerah),	
persetujuan	bersama	atas	hasil	
pembahasan	rancangan	perda	
APBD	tahun	berikutnya	harus	
dilakukan	paling	lama	satu	
bulan	sebelum	tahun	anggaran	
berjalan	berakhir	(atau	sekitar	
akhir	bulan	November	tahun	
berjalan).

Bahkan,	untuk	pengadaan	
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barang/jasa	tertentu	pasal	73	ayat	2	Perpres	
Nomor	4	Tahun	2015	memberikan	peluang	waktu	
lebih	banyak.	Pokja	ULP	dapat	mengumumkan	
pelaksanaan	pemilihan	penyedia	barang/jasa	
secara	luas	kepada	masyarakat	sebelum	RUP	
diumumkan.	Menurut	penjelasan	pasal	tersebut,	
pengadaan	barang/jasa	tertentu	tersebut	adalah:	
(1)	Pengadaan	barang/jasa	yang	membutuhkan	
waktu	perencanaan	dan	persiapan	dan	
pelaksanaan	pengadaan	barang/jasa	yang	lama,	
(2)	Pekerjaan	komplek	(teknologi	tinggi,	risiko	
tinggi,	menggunakan	peralatan	yang	didesain	
khusus	dan/atau	pekerjaan	bernilai	di	atas	100	
M),	dan	(3)	Pekerjaan	rutin	yang	harus	dipenuhi	
di	awal	tahun	anggaran	dan	tidak	boleh	berhenti	
karena	dapat	menganggu	pelayanan/operasional.	

Perubahan	Alokasi	Anggaran

Namun,	pelaksanaan	tender	pra	DPA	memiliki	
risiko	yaitu	alokasi	anggaran	kegiatan	pengadaan	
barang/jasa	yang	diumumkan	dapat	berkurang	
dari	usulan	awal	atau	bahkan	ditolak	sama	sekali	
oleh	DPRD.	Risiko	ini	disebabkan	oleh	tidak	
disetujuinya	usulan	anggaran	kegiatan	pengadaan	
barang/jasa	oleh	DPRD	atau	adanya	evaluasi	oleh	
Gubernur/Mandagri.	

Untuk	mengantisipasi	hal	itu,	dalam	pengumuman	
pelelangan	harus	dimuat	pernyataan	tentang	
kemungkinan	risiko	tersebut	apabila	terjadi	
yang	berimplikasi	pada	batal	tidaknya	kontrak.	
Apabila	kedua	pihak	sepakat	untuk	melanjutkan	
proses	pemilihan	penyedia		barang/jasa	ke	
tahap	penandatanganan	kontrak,	maka	pengguna	
anggaran	harus	merevisi	DPA.	Jika	penyedia	
barang/jasa	tidak	bersepakat,	maka	dapat	
dibatalkan	dengan	syarat	penyedia	barang/jasa	
tidak	boleh	menuntut	ganti	rugi	dalam	bentuk	
apapun.

Beberapa	Masalah

Meski	telah	terdapat	ketentuan	yang	
membolehkan	bagi	pemda	untuk	
melakukan	tender	pra	DPA,	namun	
sejumlah	persoalan	menghadang	
efektivitas	pelaksanaannya.	
Setidaknya	ada	empat	masalah,	
yaitu:

Pertama,	pembahasan	yang	berlarut-
larut

Sesuai	uraian	di	atas,	waktu	
pelaksanaan	tender	pra	DPA	hanya	
sekitar	satu	bulan	saja.	Pelaksanaan	
tender	pra	DPA	tersebut	dilaksanakan	
sekitar	akhir	bulan	November	atau	
awal	bulan	Desember	setelah	adanya	
persetujuan	bersama	atas	rancangan	

perda	APBD	antara	pemda	dengan	DPRD	dan	
setelah	RUP	diumumkan	sampai	sebelum	kontrak	
ditandatangani	sebagaimana	diatur	dalam	pasal	
86	ayat	1	Perpres	Nomor	4	Tahun	2015.	

Berlarut-larutnya	pembahasan	rancangan	perda	
APBD	antara	pemda	dengan	DPRD	sehingga	
tidak	kunjung	diperoleh	kesepakatan	bersama	
berakibat	terhambatnya	pelaksanaan	tender	pra	
DPA	secara	tepat	waktu.	Akhirnya,	efektivitas	
kebijakan	yang	memberi	peluang	pemda	untuk	
melakukan	tender	pra	DPA	menjadi	hilang.	

Kedua,	penunjukkan	Pejabat	Pembuat	Komitmen	
(PPK)

Pada	umumnya,	penunjukkan	PPK	dilakukan	
setelah	DPA	atas	kegiatan	pengadaan	barang/
jasa	disetujui/disahkan.	Jika	tender	pra	DPA	
dilakukan,	maka	muncul	persoalan	siapa	PPK	
kegiatan	yang	ditunjuk	untuk	melaksanakan	
kegiatan	persiapan	pemilihan	penyedia	barang/
jasa	seperti	melakukan	kaji	ulang	pemaketan,	
menyusun	spesifikasi	pekerjaan,	dan	menyusun	
HPS?	Pelaksanaan	tender	pra	DPA	tidak	dapat	
dilaksanakan	apabila	belum	ditunjuk	PPK	pada	
kegiatan	yang	terdapat	alokasi	belanja	pengadaan	
barang/jasanya	itu.

Dalam	kasus	seperti	itu,	maka	harus	dipastikan	
bahwa	PPK	yang	ditunjuk	melakukan	tender	pra	
DPA	juga	menjadi	PPK	pada	kegiatan	pengadaan	
barang/jasa	yang	sama	pada	tahun	berikutnya.	
Hal	itu	untuk	menjamin	adanya	prinsip	
akuntabilitas	secara	penuh	dari	seorang	PPK.	PPK	
yang	melaksanakan	proses	pengadaan	barang/
jasa,	dan	dia	pulalah	yang	mengawal	proses	
pelaksanaan	kontrak	sampai	diperoleh	barang/
jasa	yang	sesuai	dengan	kontrak	dan	dapat	
dimanfaatkan.
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Ketiga,	anggaran	pelaksanaan	pelelangan

Masalah	teknis	lainnya	adalah	soal	belum	
disiapkannya	alokasi	anggaran	belanja	dalam	DPA	
kegiatan	tahun	berjalan	untuk	keperluan	kegiatan	
tender	pra	DPA	pada	instansi	pengguna	anggaran	
atau	ULP.	

Persoalan	akuntansi	juga	muncul	seandainya	
biaya-biaya	itu	telah	dianggarkan	terkait	
bagaimana	melaporkan	realisasi	belanja-belanja	
tersebut	dalam	laporan	keuangan	tahun	berjalan,	
padahal	biaya-biaya	tersebut	menjadi	bagian	dari	
biaya	kapitalisasi	aset	yang	direalisasikan	pada	
tahun	anggaran	berikutnya.

Keempat,	perencanaan	yang	masih	lemah

Mengingat	waktunya	yang	pendek,	maka	tentu	
saja	tidak	semua	jenis	pengadaan	harus	dilakukan	
tender	pra	DPA.	Pelaksanaan	tender	pra	DPA	
sebaiknya	hanya	diprioritaskan	pada	pekerjaan-
pekerjaan	konstruksi	yang	memerlukan	waktu	
relatif	lama	untuk	penyelesaiannya.	Sedangkan	
pelaksanaan	pengadaan	konsultansi,	konstruksi,	
barang,	dan	jasa	lainnya	yang	relatif	pendek	
waktu	penyelesaiannya,	proses	pengadaannya	
cukup	dilakukan	sesuai	jadwal	yang	telah	
dirancang	oleh	PPK	sesuai	kesiapan	sumber	daya	
yang	tersedia.

Sayangnya,	masih	banyak	pelaksanaan	pengadaan	
pekerjaan	konstruksi	yang	memerlukan	waktu	
panjang	untuk	penyelesaiannya	tersebut	
dilaksanakan	berbarengan	dengan	pengadaan	
konsultansinya.	Keduanya	tidak	dapat	
dilaksanakan	secara	bersamaan	melalui	tender	
pra	DPA,	karena	output	dari	pekerjaan	konsultansi	
menjadi	bahan	pelaksanaan	pengadaan	
pekerjaan	konstruksi.	Akibatnya,	banyak	
pekerjaan	konstruksi	yang	berpotensi	terlambat	
penyelesaiannya	dan	berdampak	ke	penyerapan	
anggaran.

Pelaksanaan	pengadaan	pekerjaan	konsultansi	
untuk	pekerjaan	konstruksi	yang	memerlukan	
waktu	lama	untuk	penyelesaiannya	sebaiknya	
dilakukan	pada	tahun	anggaran	sebelumnya	
sehingga	pelaksanaan	tender	pra	DPA	atas	
pekerjaan	konstruksinya	menjadi	efektif.

Epilog

Rendahnya	penyerapan	anggaran	di	pemda	bisa	
jadi	karena	tidak	dilakukannya	tender	pra	DPA.	
Meskipun	telah	ada	kebijakan	yang	mengatur	
mengenai	kegiatan	tender	pra	DPA,	sepertinya	
pemda	belum	‘tertarik’	untuk	melaksanakannya.	

Berbagai	kendala	ternyata	masih	meliputi	
pelaksanaannya	seperti	berlarut-larutnya	proses	

pembahasan	pemda	dengan	DPRD,	belum	jelasnya	
PPK	yang	ditunjuk	untuk	melaksanakan	kegiatan	
tahun	berikutnya,	tidak	disediakannya	anggaran	
pelaksanaan	kegiatan	tender	pra	DPA	di	tahun	
berjalan,	dan	masih	lemahnya	perencanaan	pada	
proses	pengadaan.	

Jika	pemda	berkomitmen	untuk	mempercepat	
penyerapan	anggarannya,	maka	sebaiknya	mereka	
melakukan	berbagai	upaya	untuk	mengatasi	
beberapa	masalah	di	atas	sebagai	bentuk	
komitmen	itu.	Dengan	demikian	pelaksanaan	
tender	pra	DPA	sebagai	salah	satu	solusi	untuk	
mempercepat	penyerapan	anggaran	sebagaimana	
harapan	Presiden	Joko	Widodo	benar-benar	dapat	
dilaksanakan	dengan	efektif.	Wallahu	a’lam	
bishowab.

***
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2.	 Alam,	Nur.	Thesis:	Analisis	Flypaper	Effect	
dan	kinerja	Keuangan	Terhadap	Alokasi	
Belanja	Modal	serta	Dampaknya	pada	
Pertumbuhan	Ekonomi.	Fakultas	Ekonomi.	
Jurusan	Akuntansi.	Universitas	Hasanudin.	
Makassar,	2016.	

3.	 Peraturan	Presiden	Nomor	4	Tahun	2015:	
perubahan	keempat	Perpres	Nomor	54	
Tahun	2010	tentang	Pengadaan	Barang/Jasa	
Pemerintah.

4.	 Perwakilan	BPKP	Provinsi	Sulawesi	Selatan.	
Hasil	Monitoring	Penyerapan	Anggaran	dan	
Pengadaan	Barang/Jasa	Triwulan	III.	2017
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D engan	diterbitkannya	Undang-undang	
Nomor	6	Tahun	2014	tentang	Desa,	
pemerintah	pusat	telah	memberikan	
kewenangan	yang	luar	biasa	kepada	desa	

untuk	membangun	serta	mengelola	keuangan	
dan	aset	desa.	Pembangunan	desa	dimaksudkan	
sebagai	upaya	pemerintah	untuk	meningkatkan	
kualitas	hidup	dan	kehidupan	masyarakat	di	desa.

Selama	tahun	2017	pemerintah	telah	
mengucurkan	Dana	Desa	sebesar	Rp60	trilliun	
kepada	74.954	desa	di	seluruh	Indonesia	atau	
rata-rata	alokasi	Dana	Desa	per	desa	adalah	
sebesar	Rp800.490.976,79.	Jumlah	tersebut	belum	
termasuk	sumber	dana	lain	yang	dikelola	desa	
seperti	Pendapatan	Asli	Desa,	Alokasi	Dana	Desa	
(ADD),	Bagi	Hasil	Pajak	dan	Retribusi,	Bantuan	
Keuangan	Provinsi,	Bantuan	Keuangan	Kabupaten,	
Hibah	dan	Bantuan	Pihak	Ketiga.

Penggunaan	atau	pemanfaatan	setiap	sumber	
pendapatan	desa	tersebut	telah	diatur	dalam	
berbagai	peraturan	yang	berlaku.	Khusus	untuk	
Dana	Desa,	Presiden	Joko	Widodo	pun	berpesan	
bahwa	dana	tersebut	diperbolehkan	digunakan	
untuk	hal	apapun	sepanjang	pemanfaatannya	
untuk	hal-hal	yang	produktif	yang	dapat	
mendorong	kemajuan	perekonomian	desa.

Seiring	meningkatnya	anggaran	desa	dari	tahun	
ke	tahun,	potensi	penyimpangan	(fraud)	terhadap	
pengelolaan	keuangan	desa	juga	semakin	besar,	
terutama	dalam	hal	pengadaan	barang/jasa	di	
desa.	Indonesia	Corruption	Watch	(ICW)	merilis	
ada	110	kasus	penyimpangan	Dana	Desa	dan	

Alokasi	Dana	Desa	sepanjang	tahun	2016	sampai	
dengan	10	Agustus	2017.	Dari	110	kasus	itu,	
pelakunya	rata-rata	dilakukan	oleh	kepala	desa.

Potensi	penyimpangan	Dana	Desa	bisa	berupa	
penggelapan	dana,	penyalahgunaan	anggaran,	
penyalahgunaan	wewenang,	pungutan	liar,	
mark	up	anggaran,	kegiatan	fiktif,	potongan	
anggaran,	serta	suap.	Penyimpangan	tersebut	
bisa	terjadi	karena	kesengajaan,	kelalaian,	
ataupun	kurangnya	pemahaman.	Oleh	karena	itu,	
para	aparat	pemerintah	desa	perlu	mengetahui	
bagaimana	sistem	pengadaan	barang/jasa	di	desa	
sesuai	ketentuan	yang	berlaku.

Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Sesuai	ketentuan,	pemerintah	desa	dalam	
melaksanakan	pengadaan	barang/jasa	di	desa	
harus	mengacu	pada	peraturan	kepala	daerah	
tentang	tata	cara	pengadaan	barang/jasa	di	desa.	
Namun,	jika	kepala	daerah	belum	menetapkan	
peraturan	tentang	tata	cara	pengadaan	barang/
jasa	di	desa,	maka	pemerintah		desa	dapat	
mengacu	pada	Peraturan	Kepala	Lembaga	
Kebijakan	Pengadaan	Barang/Jasa	Pemerintah	
(LKPP)	Nomor	13	Tahun	2013	dan	Nomor	22	tahun	
2015	tentang	Perubahan	atas	Peraturan	Kepala	
LKPP	Nomor	13	Tahun	2013	tentang	Pedoman	dan	
Tata	Cara	Pengadaan	Barang/Jasa	di	Desa.

Prinsipnya,	pengadaan	barang/jasa	di	
desa	dilakukan	secara	swakelola	dengan	
memaksimalkan	penggunaan	material/bahan	
dari	wilayah	setempat,	dilaksanakan	secara	

Oleh	:	Andi	Sukman,	PFA	Bidang	APD	Pwk.	BPKP	Sulsel

Pengadaan
BARANG DAN JASA

DI DESA
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gotong-royong	dengan	melibatkan	partisipasi	
masyarakat	setempat	untuk	memperluas	
kesempatan	kerja	dan	memberdayakan	masyarakat	
setempat.	Namun,	jika	pengadaan	barang/jasa	
tidak	dapat	dilaksanakan	secara	swakelola	baik	
sebagian	maupun	secara	seluruhnya,	maka	dapat	
dilaksanakan	oleh	penyedia	barang/jasa	yang	
dianggap	mampu	mendukung	kegiatan	swakelola.	 	
Penyedia	barang/jasa	yang	dianggap	mampu	dalam	
pelaksanaan	pengadaan	barang/jasa	harus	memiliki	
tempat/lokasi	usaha,	kecuali	untuk	tukang	kayu,	

tukang	batu,	dan	sejenisnya.	Penyedia	barang/
jasa	untuk	pekerjaan	konstruksi	harus	mampu	
menyediakan	tenaga	ahli	dan/atau	peralatan	yang	
diperlukan	dalam	pelaksanaan	pekerjaan.

Pengadaan	barang/jasa	di	desa	harus	memenuhi	
prinsip-prinsip	sebagai	berikut:

1.	 Efisien,	artinya	menggunakan	dana	dan	daya	
yang	minimum	untuk	mencapai	kualitas	dan	
sasaran	yang	maksimum	dalam	waktu	yang	
ditetapkan.

2.	 Efektif,	artinya	harus	sesuai	dengan	kebutuhan	
dan	sasaran	yang	ditetapkan	serta	memberikan	
manfaat	yang	sebesar-besarnya	untuk	
masyarakat.

3.	 Transparan,	artinya	semua	ketentuan	dan	
informasi	mengenai	pengadaan	barang/jasa	
harus	jelas	dan	dapat	diketahui	secara	luas	
oleh	masyarakat	dan	penyedia	barang/jasa,	
misalnya	mengumumkan	informasi	terkait	
aturan,	anggaran,	jenis	pekerjaan,	mekanisme	
penentuan	penyedia	barang/Jasa,	dan	
informasi	lainnya.

4.	 Pemberdayaan	masyarakat,	artinya	dijadikan	

sebagai	wahana	pembelajaran	masyarakat	
dalam	mengelola	pembangunan	desanya.

5.	 Gotong-royong,	artinya	kebutuhan	tenaga	
kerja	diambil	dari	masyarakat	sendiri	dalam	
pelaksanaan	kegiatan	pembangunan	di	desa.

6.	 Akuntabel,	artinya	harus	sesuai	dengan	
aturan	dan	ketentuan	sehingga	dapat	
dipertanggungjawabkan.

Tahapan	Pengadaan	Barang/Jasa

Pengadaan	barang/jasa	secara	swakelola	dilakukan	
oleh	Tim	Pengelola	Kegiatan	(TPK),	yaitu	tim	
yang	ditetapkan	oleh	kepala	desa	dengan	surat	
keputusan.	TPK	terdiri	dari	unsur	pemerintah	desa	
dan	unsur	lembaga	kemasyarakatan	desa	untuk	
melaksanakan	pengadaan	barang/jasa	secara	
swakelola	yang	meliputi	kegiatan:

1) Persiapan 

Pada	tahap	ini	TPK	membuat	jadwal	pelaksanaan	
pekerjaan,	rencana	penggunaan	tenaga	kerja,	
kebutuhan	bahan,	dan	peralatan,	gambar	rencana	
kerja	(untuk	pekerjaan	konstruksi),	spesifikasi	
teknis	(apabila	diperlukan),	dan	perkiraan	biaya	
(Rencana	Anggaran	Biaya).

2) Pelaksanaan 

Pelaksanaan	swakelola	dilakukan	sesuai	rencana	
yang	telah	dibuat	di	tahap	persiapan.	Khusus	
untuk	pekerjaan	konstruksi,	ditunjuk	satu	orang	
penanggungjawab	teknis	dari	anggota	TPK	yang	
dianggap	mampu,	atau	dibantu	dari	personil	dari	
dinas	terkait	dan/atau	tenaga	tukang/mandor.	
Pengadaan	barang/jasa	yang	melalui	penyedia	
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barang/jasa	dilakukan	dengan	negosiasi	untuk	
memperoleh	harga	yang	lebih	murah.	

3) Pengawasan 

Pengawasan	dilakukan	oleh	masyarakat	setempat	
dan	kepala	daerah	yang	dapat	didelegasikan	
kepada	Camat.

4) Pembayaran

Setelah	barang/jasa	diterima,	pelaksana	kegiatan	
mengajukan	Surat	Permintaan	Pembayaran	(SPP)	
kepada	kepala	desa	dilampiri	dengan	Surat	
Pernyataan	Tanggungjawab	Belanja	(SPTB),		dan	
lampiran	bukti	transaksi.	Pembayaran	dilakukan	
oleh	bendahara	desa	ketika	pengeluaran	
belanja	telah	didukung	dengan	bukti	transaksi	
yang	lengkap	dan	sah	serta	telah	diverifikasi	
(kelengkapan,	kebenaran	perhitungan,	dan	
ketersediaan	dana)	oleh	sekretaris	desa	dan	
mendapat	persetujuan	dari	Kepala	Desa.

5) Penyerahan, Pelaporan, dan 
Pertanggungjawaban Hasil Pekerjaan 

Setelah	pelaksanaan	pengadaan	barang/jasa	
selesai	100%,	TPK	melaporkan	dan	menyerahkan	
hasil	pengadaan	barang/jasa	kepada	kepala	desa	
dengan	Berita	Acara	Serah	Terima	(BAST)	hasil	
pekerjaan.

Permasalahan

Hal	yang	perlu	menjadi	perhatian	pemerintah	
adalah	belum	diaturnya	mekanisme	pembayaran	
berupa	panjar	dalam	ketentuan	yang	ada.	Pasal	
28	(2)	dalam	Permendagri	Nomor	113	Tahun	2014	

tentang	Pengelolaan	Keuangan	Desa	menyebutkan	
bahwa	Surat	Permintaan	Pembayaran	(SPP)	tidak	
boleh	diterbitkan	sebelum	barang	dan	atau	jasa	
diterima.	Dalam	ketentuan	tersebut	belum	diatur	
mekanisme	pembayaran	panjar.

Faktanya,	banyak	desa	yang	telah	mempraktikkan	
mekanisme	ini	karena	adanya	penyedia	barang/
jasa	yang	tidak	mau	menyerahkan	barang/jasa	
sebelum	dilakukan	pembayaran.	Mekanisme	
tersebut	sangat	membantu	pemerintah	desa	
dalam	mengelola	keuangannya	untuk	mendukung	
pembangunan	di	desa.	Oleh	karenanya,	
pemerintah	daerah	diharapkan	dapat	mengatur	
lebih	lanjut	sistem	pembayaran	melakui	
mekanisme	panjar.	

Referensi:
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S
ubsidi	bahan	bakar	minyak	dicabut...	Tarif	
air	minum	diwajibkan	untuk	dapat	menutup	
biaya	produksi	air...	Kapan	Pemerintah	dapat	
merealisasikan	penguasaan	bumi,	air,	dan	

kekayaan	alam	yang	terkandung	di	dalamnya	untuk	
kemakmuran	rakyat?

Mahkamah	Konstitusi	telah	mengambil	Putusan	
dengan	Nomor	85/PUU-XI/2013	yang	menyatakan	
bahwa	Undang-undang	Nomor	7	Tahun	2004	tentang	
Sumber	Daya	Air	bertentangan	dengan	Undang-
undang	Dasar	Negara	Republik	Indonesia	Tahun	1945	
dan	tidak	memiliki	kekuatan	hukum	mengikat	lagi.

Pengujian	undang-undang	diajukan	oleh	11	
pemohon,	diantaranya	terdapat	nama	organisasi	
dan	tokoh	masyarakat	antara	lain	Pengurus	Pusat	
Muhammadiyah,	Rachmawati	Soekarnoputri,	Fahmi	
Idris,	Laode	Ida,	Adhyaksa	Dault,	H.	Amidhan,	dan	
M.	Hatta	Taliwang.	

Para	pemohon	pada	intinya	melihat	bahwa	Undang-
undang	Nomor	7	Tahun	2004	membuka	peluang	
kepada	Badan	Usaha	Swasta	untuk	mengusahakan	
sumber	daya	air	sebagai	produk	komersial	untuk	
mencari	keuntungan.	Hal	ini	bertentangan	dengan	
Pasal	33	Undang-undang	Dasar	Negara	Republik	
Indonesia	Tahun	1945,	yang	pada	ayat	3	menyatakan	

Bumi,	air	dan	kekayaan	alam	yang	terkandung	di	
dalamnya	dikuasai	oleh	Negara	dan	dipergunakan	
untuk	sebesar-besarnya	kemakmuran	rakyat.

Sulitnya	
Merealisasikan
Pasal	33	ayat	3	UUD	45					
	Triyono	JP,	Korwas	Akuntan	Negara	2,	Pwk.	BPKP	Sulsel
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Dengan	aturan	yang	membuka	
peluang	produk	air	sebagai	
barang	komersial,	para	Pemohon	
memandang	bahwa	Pemerintah	
terlihat	ingin	melepaskan	diri	
dari	kewajiban	menyediakan	
air	bagi	masyarakatnya.	Hal	
tersebut	akan	mengubah	makna	
air	sebagai	barang	publik	yang	
pemenuhannya	merupakan	
kewajiban	Pemerintah,	menjadi	
air	sebagai	komoditas	ekonomi	
yang	mengarah	kepada	privatisasi	
dan	hanya	akan	menguntungkan	
sekelompok	individu	dan	badan	
usaha	tertentu.

Dengan	dikabulkannya	pengujian	
Undang-undang	tersebut	oleh	
Mahkamah	Konstitusi,	akankah	
izin	usaha	produsen	air	kemasan	
dan	badan	usaha	yang	bekerja	
sama	dengan	PDAM	dicabut?

Waktu	berlalu...Setelah	
pencabutan	Undang-undang	
Sumber	Daya	Air	pada	tahun	
2013,	tidak	ada	pencabutan	
izin	badan	usaha	swasta	yang	
berbisnis	air	terkait	dengan	
hilangnya	dasar	hukum	
pengusahaan	air	tersebut.	

Untuk	mengisi	kekosongan	

hukum,	Pemerintah	menerbitkan	
peraturan	pelaksanaan	berupa	
Peraturan	Pemerintah	Nomor	
121	Tahun	2015	tentang	
Pengusahaan	Sumber	Daya	Air.	
Dalam	peraturan	ini	dinyatakan	
bahwa	pengusahaan	sumber	daya	
air	oleh	badan	usaha	swasta	
atau	perseorangan	merupakan	
prioritas	terakhir.	Prioritas	
utama	alokasi	air	adalah	untuk	
memenuhi	kebutuhan	pokok	
sehari-hari	dan	untuk	irigasi	
pertanian	rakyat.

Peraturan	pelaksanaan	lebih	rinci	
ditetapkan	dengan	Peraturan	
Menteri	Pekerjaan	Umum	dan	
Perumahan	Rakyat	Nomor	01/
PRT/M/2016	tentang	Tata	Cara	
Perizinan	Pengusahaan	Sumber	
Daya	Air	dan	Penggunaan	Sumber	
Daya	Air.	Dalam	peraturan	
ini,	bagi	pengusahaan	sumber	
daya	air	yang	menghasilkan	
air	baku	atau	air	minum	wajib	
memberikan	paling	sedikit	15%	
(lima	belas	persen)	volume	
debit	air	untuk	kebutuhan	pokok	
sehari-hari	masyarakat	setempat	
dalam	bentuk	fasilitas	umum	
berupa	hidran	umum,	serta	
wajib	menyisihkan	sebagian	

dari	laba	usaha	untuk	kegiatan	
konservasi	sumber	daya	air.	
Dan	bagi	badan	usaha	air	dalam	
kemasan	diberi	syarat	tambahan,	
yaitu	hanya	diperbolehkan	
untuk	menggunakan	20%	(dua	
puluh	persen)	dari	potensi	air	
yang	tersedia	jika	air	diambil	
dari	mata	air,	serta	tidak	boleh	
menutup	akses	masyarakat	
terhadap	sumber	air	yang	
diusahakan.

Jadi,	itulah	aturan	maksimal	
yang	ada	saat	ini.	Semoga	
urutan	prioritas	alokasi	air	
dan	kewajiban	bagi	badan	
usaha	swasta,	terwujud	dalam	
dunia	nyata...	dan	kita	tidak	
mendengar	atau	membaca	ironi	
adanya	masyarakat	yang	sumur	
dan	sawahnya	kekeringan	karena	
adanya	eksploitasi	pengusahaan	
air	oleh	badan	usaha	swasta,	
sementara	di	depan	rumahnya	
dijual	air	dalam	kemasan	dengan	
harga	yang	berlipat	ganda.	

Betapa	sulitnya	mewujudkan	
pasal	33	ayat	3	Undang-undang	
Dasar	Negara	Republik	Indonesia	
Tahun	1945...
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(Strategy	For	Improving	Human	Resources	
In	Implementation	Acrual	Based	
Accounting	In	The	Local	Government)

T
untutan	good	coorporate	governance	dan	
reformasi	pengelolaan	sektor	publik	yang	
ditandai	dengan	munculnya	era	New	Public	
Management	(NPM),	dengan	tiga	prinsip	

utamanya	yang	berlaku	secara	universal	yaitu	
profesional,	transparansi,	dan	akuntabilitas,	telah	
mendorong	adanya	usaha	untuk	meningkatkan	kinerja	
di	bidang	pengelolaan	keuangan	negara	(Kurniawan	
2014).	Perubahan	pada	sektor	publik	tersebut,	diikuti	
pula	dengan	perubahan	pada	akuntansi	sektor	publik,	
yaitu	perubahan	sistem	akuntansi	dari	akuntansi	
berbasis	kas	menjadi	akuntansi	berbasis	akrual	(Harun	
2009).

Penerapan	akuntansi	pemerintahan	berbasis	akrual	
adalah	suatu	keharusan	untuk	meningkatkan	kualitas	
laporan	keuangan,	sesuai	amanat	PP	71	tahun	2010.	
Kualitas	laporan	keuangan	diharapkan	meningkat,	
sehingga	transparansi	dan	akuntabilitas	pemerintah	
daerah	juga	bisa	meningkat.

Dari	sisi	pelaporan	keuangan	pemerintah	daerah	
(Pemda),	Kementerian	Dalam	Negeri	(Kemendagri)	
telah	menetapkan	Peraturan	Menteri	Dalam	Negeri	
(Permendagri)	Nomor	64	Tahun	2013	tentang	Penerapan	

SAP	Berbasis	Akrual	pada	Pemerintah	Daerah.	Dengan	
langkah-langkah	ini,	pada	2013	sudah	terdapat	1	
pemda	yang	menerapkan	SAP	berbasis	akrual	dalam	
laporan	keuangan	pertanggungjawaban	APBD-nya,	dan	
meningkat	menjadi	9	pemda	pada	2014.	Aturan	ini	
berlaku	efektif	tahun	2015,	yang	berarti	bahwa	laporan	
keuangan	pemerintah	daerah	tahun	2015	sudah	harus	
berbasis	akrual.

Hasil	pemeriksaan	BPK	RI	tahun	2015	terhadap	109	
Pemda	di	Indonesia,	menyimpulkan	bahwa	upaya	yang	
telah	dilakukan	pemerintah	daerah	belum	sepenuhnya	
efektif,	di	mana	hasil	pemeriksaan	menunjukkan	
adanya	permasalahan	terkait	kebijakan,	teknologi	
informasi	dan	SDM	untuk	mendukung	pelaporan	
keuangan	berbasis	akrual,	antara	lain	belum	adanya	
perencanaan	kebutuhan	kompetensi	dan	pelatihan	
SDM,	penempatan	SDM	pengelola	keuangan,	aset,	TI	
yang	tidak	sesuai	dengan	bidangnya,	serta	pelatihan/
sosialisasi	yang	belum	efektif.	

Mencermati	kondisi	yang	ada	tersebut,	menimbulkan	
pertanyaan	“Bagaimana	strategi	Pemerintah	Daerah	
untuk	meningkatkan	kesiapan	SDM	dalam	implementasi	
SAP	berbasis	akrual?”	Tulisan	ini	menitikberatkan	pada	
kondisi	SDM	dengan	mengevaluasi	respons	Pemda	
terhadap	masalah	SDM	aparatur	pengelola	keuangan,	
yang	dihubungkan	dengan	kebijakan	dan	strategi	dalam	
perencanaan	dan	penempatan	pegawai	pengelola	

STRATEGI	PENINGKATAN	KESIAPAN	

SUMBER DAYA MANUSIA 
DALAM	IMPLEMENTASI 
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL 
DI	PEMERINTAH	DAERAH

	Nur	Mayani,	Pegawai	BPKAD	Kab.	Kepulauan	Selayar
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keuangan.	Selain	sebagai	masukan	
bagi	Pemda	untuk	menyerap	
input	dalam	merencanakan	dan	
menempatkan	pegawai	sesuai	
dengan	kebutuhan,	juga	karena	
proses	implementasi	SAP	berbasis	
akrual	dapat	berjalan	optimal	
apabila	memperhatikan	kompetensi	
SDM	di	bidang	akuntansi.

Untuk	meningkatkan	kontribusi	

terhadap	upaya	implementasi	SAP	
berbasis	akrual,	harus	menjadi	
perhatian	terhadap	semua	
operator	SIKD	seluruh	Organisasi	
Perangkat	Daerah	(OPD)	Pemda	
agar	selalu	menyiapkan	print	out	
jurnal	transaksi	harian/bulanan	
untuk	diotorisasi	oleh	pihak	yang	
berwenang	sebagai	bahan	evaluasi	
periodik.	Terkait	kelalaian	dalam	
membukukan	jurnal,	apabila	
operator	SIKD	tidak	secara	periodik	
menyiapkan	print	out	jurnal	
transaksi	harian/bulanan	baik	
keuangan	maupun	aset	tetap,	dan	
tidak	diotorisasi	oleh	pihak	yang	
berwenang	hingga	akhir	tahun,	
maka	dapat	dipastikan	akan	sulit	
menemukan	kembali	transaksi-
transaksi	penyebab	kesalahan	
tersebut.	Oleh	sebab	itu,	untuk	
dapat	meminimalisir	kesalahan	
yang	mengakibatkan	neraca	saldo	
tidak	seimbang,	sangat	dianjurkan	
untuk	melakukan	otorisasi	jurnal	
transaksi	harian/bulanan	secara	
periodik.	Tupoksi	ini	dicantumkan	
dalam	Peraturan	Bupati	tentang	
Sistem	Akuntansi	Pemerintah	

Daerah	dengan	merujuk	pada	
Permendagri	Nomor	64	Tahun	2013.

Hasil	penelitian	sebelumnya	oleh	
Atulilik	et	al.	(2016)	dan	Widyastuti	
et	al.	(2015)	menyatakan	bahwa	
sumber	daya	manusia	(SDM)	yang	
belum	sepenuhnya	menguasai	
basis	akrual	merupakan	indikasi	
ketidaksiapan	dalam	implementasi	
SAP	berbasis	akrual,	karena	

kurangnya	kapasitas	teknis	tersebut	
menjadikan	SDM	takut	menghadapi	
masa	transisi.

Sejalan	dengan	itu,	Sukadana	
dan	Mimba	(2015)	menyatakan	
bahwa	hasil	statistik	menunjukkan	
persentase	yang	signifikan	
terhadap	kesiapan	penerapan	
SAP	berbasis	akrual	pada	satuan	
kerja	dalam	lingkup	pemerintah	
kabupaten/kota	dan	pemerintah	
dipengaruhi	oleh	kualitas	sumber	
daya	manusianya.	Demikian	juga	
Permana	dan	Wiratmaja	(2016)	
menyatakan	bahwa	semakin	tinggi	
kualitas	sumber	daya	manusia	
akan	berpengaruh	pada	semakin	
tingginya	kesiapan	penerapan	
PP	No.	71	Tahun	2010.	Hal	
ini	memberikan	bukti	bahwa	
pemahaman	terhadap	peraturan,	
penempatan	sesuai	latar	belakang	
pendidikan,	pemahaman	uraian	
pekerjaan,	dan	kemampuan	
beradaptasi	dengan	perubahan	
sangat	diperlukan	agar	penerapan	

SAP	berbasis	akrual	dapat	
dilaksanakan	secara	optimal.	

Kendala	utama	yaitu	Komitmen	
Pemerintah	Daerah.	Hal	ini	dapat	
dilihat	dari	masih	kurangnya	
respons	Pemda	terhadap	
masalah	SDM	kaitannya	dengan	
implementasi	SAP	berbasis	akrual,	

di	antaranya	kurangnya	jaminan	
kesejahteraan	dari	Pemda	bagi	
SDM	pembuat	laporan	keuangan	
yang	ditunjukkan	oleh	adanya	
kebijakan-kebijakan	yang	tidak	
memihak	kepada	SDM	pembuat	
laporan	keuangan.	Padahal	
komitmen	organisasi	merupakan	
predictor	terbaik	dalam	perubahan	
dibandingkan	dengan	kepuasan	
kerja	(Permana	dan	Wiratmaja	
2016).	

Dalam	hal	ini	BPK	
merekomendasikan	agar	Pemda	
membuat	kebijakan	mutasi	
dan	promosi	yang	mendukung	
implementasi	SAP	berbasis	akrual.	
BPK	menyatakan	dalam	Pendapat	
tentang	Kesiapan	Pemerintah	
dalam	Pelaporan	Keuangan	Berbasis	
Akrual,	bahwa	ketidaksiapan	
SDM	Pemda	dalam	implementasi	
SAP	berbasis	akrual	dilihat	dari	
belum	adanya	kebijakan	khusus	
yang	mengatur	tentang	mutasi	
dan	promosi	yang	menunjang	
implementasi	SAP	berbasis	akrual,	
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serta	penempatan	aparatur	pengelola	keuangan	yang	
tidak	mempertimbangkan	tugas,	fungsi	dan	kompetensi	
sebagai	pengelola	keuangan.	Kebijakan	ini	diharapkan	
dapat	menjadi	solusi,	karena	untuk	meningkatkan	
penyerapan	pengetahuan	akuntansi	di	kalangan	SDM	
pembuat	laporan	keuangan,	harus	ada	pembatasan	
masa	kerja.	Kebijakan	ini	antara	lain	memuat	syarat	
kompetensi	serta	masa	minimal	menduduki	jabatan	

sebagai	PPK	OPD	dan	atasan	PPK	OPD.	
Hal	ini	dapat	membendung	Rotasi	Staf	
Yang	Terlalu	Singkat.	Sehingga,	dengan	
demikian,	program-program	pembinaan	
yang	dilakukan	Pemda	bisa	efektif	dan	
berdampak	positif	terhadap	kualitas	
informasi	laporan	keuangan	yang	
dihasilkan.

Selain	itu,	agar	dapat	menunjang	
kelancaran	pelaksanaan	tugas,	
harus	ada	reward	berupa	jaminan	
kesejahteraan	bagi	SDM	khusus	pembuat	
laporan	keuangan.	Pemda	dapat	
mempertimbangkan	pemberlakuan	
insentif	berbasis	kinerja,	upah	lembur,	
memberikan	asuransi	kesehatan,	cuti,	
serta	upaya-upaya	lain	yang	dapat	
meningkatkan	kesejahteraan	khususnya	
bagi	SDM	pembuat	laporan	keuangan,	
agar	dapat	memacu	motivasi,	kinerja,	
dan	produktivitas	tenaga-tenaga	
yang	bertugas	dan	bertanggungjawab	

dalam	pengelolaan	keuangan	daerah,	guna	lebih	
mengoptimalkan	potensi	dan	kompetensi	diri,	sehingga	
berdampak	positif	terhadap	kualitas	informasi	laporan	
keuangan.
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K
urang	lebih	tiga	tahun	
lamanya	sejak	Presiden	RI	
Joko	Widodo	memberikan	
arahan	kepada	Aparat	

Pengawas	Internal	Pemerintah	
(APIP)	yaitu	“Lima	tahun	kedepan,	
level	Kapabilitas	APIP	ditargetkan	
mencapai		85%	berada	pada	Level-3;	
dan	1%	pada	Level-1”,	tepatnya	
pada	Rakornas	Pengawasan	Intern	
Pemerintah	Tahun	2015	tanggal		13	
Mei	2015	di	Jakarta.

Hal	tersebut	sejalan	dengan	RPJMN	
2015	–	2019	dengan	Penetapan	
Target	Indikator	Pembangunan	
Bidang	Aparatur	Negara	dan	
Pengarusutamaan	Tata	Kelola	
Pemerintahan	yang	Baik	yaitu	
APIP	berada	pada	minimal	“Level	
3”	atau	“Integrated”.	Menindak	
lanjuti	hal	tersebut,	BPKP	sebagai	
pembina	Penyelenggaraan	SPIP	
dan	Pembinaan	Kapabilitas	APIP	
berupaya	meningkatkan	kapabilitas	
APIP	agar	terwujud	APIP	yang	
efektif		dengan	menerbitkan	

Perka	BPKP	No.	6	Tahun	2015	
tentang	Grand	Design	Peningkatan	
Kapabilitas	APIP	dan	sedangkan	
teknis	rinci	pelaksanaannya	
dijelaskan	dalam	Perka	BPKP	No	16	
Tahun	2015	tentang	Pedoman	Teknis	
Peningkatan	Kapabiltas	APIP.

Pemerintah	Daerah	harus	
dapat	menciptakan	tata	kelola	
kepemerintahan	yang	baik	dan	
bersih.	APIP	sebagai	internal	
auditor	pemerintah,	memiliki	peran	
strategis	dalam	mencapai	tujuan	
tersebut	yaitu	membangun	early	
warning	system	untuk	mendeteksi	
kecurangan	(fraud)	dan	memahami	
risiko	yang	akan	terjadi	serta	
memitigasinya.

Tujuan	peningkatan	kapabilitas	APIP	
ke	level	3	(Integrated)	merupakan	
akumulasi	dari	pencapaian	tujuan	
pada	level	2	(Infrastruktur)	
dan	ditambah		tujuan		spesifik	
yaitu		agar	mampu	melaksanakan	
perannya	dalam	menilai	efisiensi,	

efektifitas	dan	ekonomis	(3E),	
dan	memberikan	saran	kepada	
manajemen,	yang	mencakup	area	
tata	kelola	,	manajemen	risiko	dan	
pengendalian;

Untuk	menuju	level	3,	perbaikan	
yang	harus	dilakukan	mencakup	
empat	belas	key	process	area	(KPA)	
yang	terinci	dalam	enam	elemen	
yaitu	:

	St.	Nasyrah	Latif,	PFA	Bidang	P3A,	Pwk.	BPKP	Sulsel

Antara ASA 

dan REALITA
(APIP		SULAWESI	SELATAN	MENUJU	LEVEL	3)
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MENGAPA	BELUM	TERCAPAI?	

Maraknya	Kepala	Daerah	terkena	OTT	oleh	KPK,	salah	
satu	hal	yang	mencerminkan	tingginya	tingkat	korupsi	
yang	ditangani	oleh	lembaga	anti	rasuah	ini.	Keadaan	ini	
seharusnya	menjadi	cambuk	untuk	memperbaiki	diri	dan		
membuktikan	bahwa		APIP	dapat	memberi	peringatan	
dini	dan	meningkatkan	kualitas	tata	kelola	organisasi	
dimana	dia	berada.

Berdasarkan	pedoman	teknis	peningkatan	kapabilitas	APIP	
yang	telah	diterbitkan	oleh	BPKP,	APIP	dapat	melakukan	
penilaian	mandiri	dan	mengetahui	“level”	kapabiltasnya		
dan	cara	meningkatkan	tingkat	kapabiltasnya.	

Pedoman	tersebut	dikembangkan	menggunakan	
metode	IACM	(Internal	Audit	Capability	Model)	yang	
dikelompokkan	ke	dalam	lima	level	yaitu	Level	1	(Initial),	
Level	2	(Infrastructure),	Level	3	(Integrated),	Level	4	
(Managed),	dan	level	tertinggi	Level	5	(Optimizing)

Dari	25	kabupaten/kota	di	Provinsi	Sulawesi	Selatan	
jumlah	APIP	sampai	dengan	triwulan	3	Tahun	2017	
yang	mencapai	Level	3	sebanyak	3	APIP	(8%),	Level	2	
sebanyak	7		APIP	(32%),	dan	Level	1	sebanyak	15	APIP	(60	
%).	Kondisi	tersebut	masih	sangat	jauh	dari	target	yang	
diharapkan	yaitu	85	%	APIP	atau	sebanyak	kurang	lebih	22	
APIP	di	Provinsi		Sulawesi	Selatan	pada	tahun	2019	telah	
berada	di	level	3.

Beberapa	hal	yang	menjadi	kendala	umum	belum	
tercapainya	tingkat	level	kapabilitas	APIP	sesuai	target	
sebagai	berikut	:

1.	 Tingkat	keaktifan	APIP	masing-masing	kabupaten/
kota		dalam	menangani	tingkat	kapabilitas	APIP;

2.	 Komitmen	pimpinan	Daerah	dan	pimpinan	APIP	yang	
masih	berbentuk	formalitas;

3.	 Jumlah	PFA	di	Inspektorat	yang	belum	ideal;

4.	 Kualitas	SDM	Inspektorat		kabupaten/kota	yang	
belum	maksimal;

5.	 APIP	belum	menyusun/memperbaiki	infrastruktur	
yang	diperlukan	dan	belum	melaksanakannya	secara	

terus	menerus	sesuai	dengan	
outcome	dari	KPA.

IMPLEMENTASI	

Inspektorat	Kota	Makassar	adalah	
salah	satu	APIP	Di	Provinsi	Sulawesi	
Selatan	yang	berkomitmen	
meraih	Kapabilitas	APIP	level	3.	
Untuk	menindaklanjuti	komitmen	
tersebut,	tahun	2017	Inspektorat	
Kota	Makassar	telah	berada	di	
level	2	tingkat	kapabilitas	APIP	
dari	elemen	1	sampai	dengan	
elemen	6		dan	menempuh	berbagai	
strategi	untuk	mencapai	level	3	
yaitu	dengan	melakukan	penilaian	
mandiri	terhadap	area	proses	

kunci	(KPA/Key	Process	Area)	yang	harus	dipenuhi	dan	
menyusun		area	yang	masih	memerlukan	perbaikan	(AOI/
Area	of	Improvement).	

Berdasarkan	AOI	yang	diperoleh	dari	penilaian	mandiri,	
Inspektorat	Kota	Makassar	melakukan	langkah-langkah	
perbaikan	dan	peningkatan	dengan	menyusun	Rencana	
Tindak	(Action	Plan)	yang	dipantau	secara	terus	menerus	
oleh	Inspektur	Kota	Makassar	beserta	jajarannya	dengan		
kerja	keras	dan	dukungan	internal	maupun	eksternal	
antar	instansi	serta	keteguhan	tekad	dan	semangat	
pantang	menyerah	.

Inspektorat	Kota	Makassar	telah	melaksanakan		dan		
mengimplementasikan	beberapa	hal	antara	lain	:

1.	 Melakukan	penilaian	mandiri	(self	assessment)	
menggunakan	aplikasi	penilaian	mandiri	dengan	hasil	
level	3	dengan	perbaikan;

2.	 Membentuk	Satuan	Tugas	Peningkatan	Kapabilitas	
APIP	pada	Inspektorat	Kota	Makassar;

3.	 Memberikan	jasa	advis	(advisory	services)	seperti	
melakukan	asistensi	penyusunan	laporan	keuangan	
pada	SKPD,	sebagai	narasumber	pada	beberapa	
kegiatan	yang	diselenggarakan	oleh	SKPD	dan	
kegiatan	tersebut	dilakukan	tanpa	mengambil	alih	
tanggung	jawab	dari	manajemen;

4.	 Dalam	PKPT	telah	mencantumkan	kegiatan	audit	
kinerja	atau	value	for	money	audit	dan	kegiatan	
pengawasan	lain	seperti	reviu,	pemantauan.	PKPT	
yang	berisi	rencana	audit	untuk	menilai	efektifitas,	
efisiensi	dan	peningkatan	kinerja,	peningkatan	
perbaikan	tata	kelola,	manajemen	risiko	dan	proses	
pengendalian;

5.	 Memiliki	SOP	kegiatan	Pengawasan	dan	
program	pengembangan	kompetensi	tim	seperti	
kepemimpinan	tim,	komunikasi	yang	efektif,	kerja	
sama	tim,	pembangunan	hubungan	dalam	tim.	
Mekanisme	komunikasi	dan	koordinasi	tim	audit	
dilakukan	melalui	reviu	berjenjang,	sedangkan		

Antara ASA 

dan REALITA
(APIP		SULAWESI	SELATAN	MENUJU	LEVEL	3)
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pengembangan	kemampuan	individu	untuk	dapat	
bekerja	dalam	tim	secara	efektif	dilakukan	training,	
penugasan	lintas	irban,	dan	pemberian	penghargaan	
berbasis	tim;

6.	 Berpartisipasi	secara	aktif	sebagai	bagian	dari	tim	
manajemen	yang	memberikan	nilai	tambah	bagi	
orgaisasi,	yag	ditunjukkan	dengan	keterlibatannya	
dalam	forum-forum	rapat	yang	dihadiri	seluruh	
SKPD	lingkup	Kota	Makassar	yang	membahas	
mengenai	isu-isu		perkembangan	strategis	dan	
keikutsertaannya	dalam	berbagai	Satgas;

7.	 Berkoordinasi	dengan	instansi	pengawasan	lainnya	
dalam	Forum	Pengawasan	atau	Gelar	Pengawasan	
dengan	BPK	untuk	saling	bertukar	informasi,	dan	
jajaran	pimpinan	K/L/Pemda	secara	berkala	terkait	
dengan	rencana	dan	kegiatan	pengawasan	intern	
dalam	meminimalisir	terjadinya	duplikasi	kegiatan	
pengawasan;

Selain	hal	diatas	Inspektorat	Kota	Makassar	juga	mulai	
meimplementasikan	beberapa	hal	sebagai	berikut	:	

1.	 Melaksanakan	pemutakhiran	risiko	data	unit	kerja	
SKPD,	namun	masih	terbatas	memperhitungkan	
faktor	risiko	besaran	anggaran,	belum	mencakup	
faktor	risiko	yang	lain;

2.	 Mengembangkan	ukuran-ukuran	kinerja	yang	layak	
untuk	mengukur	kinerja	APIP;

3.	 Membangun	akuntabiitas	dengan	penggunaan	SIM	
HP	untuk	penyediaan	laporan	dan	informasi	yang	
relevan	dan	tepat	waktu.

Namun	masih	terdapat	beberapa	pernyataan	dan	KPA	

belum	dilaksanakan	oleh	Inspektorat	Kota	Makassar,		
antara	lain	:

1)	Belum	menyusun	kegiatan	pengawasan	(PKPT)	
berbasis	risiko,	sehingga	belum	dapat	mengidentifikasi	:

•	 Unit	kerja	auditi	yang	memiliki	risiko	tertinggi	dan	
dapat	mempengaruhi	pencapaian	tujuan;

•	 Alternatif	penanganan	risiko	yang	dilakukan	
manajemen;

•	 Penanganan	tambahan/	penanganan	lain	yang	
diperlukan	untuk	merespon	risiko.

2)	Mekanisme	yang	melibatkan	pimpinan	pemda	untuk	
mengawasi,	memberikan	saran,	dan	mereviu		hasil	
kegiatan	APIP	serta	untuk	menguatkan	independensi	dan	
memastikan	tindakan	yang	tepat	telah	dilaksanakan,	
guna	meningkatkan	dukungan	terhadap	inspektorat	dan	
memperluas	ruang	lingkup	inspektorat;

3)	Program	Quality	Assurance	dan	perbaikannya	(	Quality	
Assurance	And	Improvement	Program)	guna	memastikan	
kesesuaian	penugasan	dengan	standar.

Referensi:

•	 Perka		BPKP	No	6	Tahun	2015	tentang	Grand	Design	
Kapabilitas	APIP;

•	 Hasil		Aplikasi	Self	Assessment	Tingkat	Kapabilitas	
APIP	Inspektorat	Kota	Makassar	Tahun	2017.
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Terjual	lebih	dari	satu	juta	kopi	di	seluruh	
dunia,	Confessions	of	an	Economic	Hit	Man	
masuk	ke	dalam	daftar	buku	paling	laris	versi	
New	York	Times.	Meskipun	pada	awalnya	John	

Perkins,	sang	penulis,	mengalami	beragam	penolakan	
dari	perusahaan-perusahaan	besar	yang	tidak	berani	
mengambil	risiko	untuk	menerbitkan	kisahnya	dan	
menganjurkan	untuk	menuangkannya	sebagai	kisah	
fiksi.

Confessions	of	an	Economic	Hit	Man	berkisah	tentang	
perjalanan	John	Perkins	sebagai	seorang	konsultan	
sebuah	perusahaan	swasta	di	Chas.	T.	Main,	Inc	
(MAIN)	yang	bekerja	sama	dengan	lembaga	donor	
dunia	dan	perusahaan-perusahaan	konstruksi	Amerika	
Serikat	seperti	Halliburton,	Betchel,	Stone	&	Webster,	
dan	Brown	&	Root.

Tugas-tugas	yang	dijalani	oleh	Perkins	dilakukan	
secara	berkelompok	dengan	sebagian	besar	tim	
terdiri	dari	insinyur,	mereka	menyebut	diri	mereka	
sendiri	sebagai	EHM	(Economic	Hit	Man).	Perkins	
sendiri	yang	memiliki	latar	belakang	ekonomi	
mendapat	tugas	sentral	untuk	membuat	prediksi-
prediksi	ekonomi	yang	bombastis	guna	meyakinkan	
negara-negara	calon	penerima	donor	agar	mau	
menerima	bantuan	dana	dari	lembaga	donor.	
Sementara	insinyur-insinyur	bertugas	merancang	
infrastruktur	yang	nantinya	diusulkan	dibangun	
menggunakan	dana	pinjaman	tersebut.	

Perkins	paham	betul	data-data	statistik	dapat	
dimanipulasi	agar	mendapatkan	hasil	sesuai	dengan	
keinginan	analisnya.	Kunci	hasil	analisisnya	sendiri	
tak	jauh-jauh	dari	iming-iming	peningkatan	produk	
domestik	bruto	negara	calon	penerima	donor.	
Meskipun	kenyataannya,	peningkatan	penghasilan	
tersebut	hanya	dinikmati	oleh	keluarga-keluarga	
yang	memiliki	industri,	bank,	pusat	perbelanjaan,	
swalayan,	hotel,	dan	bisnis	lainnya	yang	mendapat	
keuntungan	atas	infrastruktur	yang	dibangun.

Ketika	seorang	EHM	berhasil	meyakinkan	sebuah	

negara	untuk	menerima	pinjaman,	negara	harus	
membayar	pokok	pinjaman	beserta	bunganya	
yang	begitu	besar.	Tak	heran	jika	sebagian	besar	
negara-negara	peminjam	melakukan	wanprestasi	
pembayaran	hanya	dalam	hitungan	beberapa	tahun.	
Ketika	hal	itu	terjadi,	tawar	menawar	pun	terjadi	
seperti	halnya	AS	akan	meminta	kendali	atas	hak	
suara	di	PBB,	instalasi	basis	militer,	atau	akses	
terhadap	sumber	daya	berharga	seperti	minyak.

Namun	apabila	tim	EHM	gagal	dalam	menjalankan	
tugasnya,	maka	tim	lain	yang	disebut	sebagai	tim	
jackal	yang	semenjak	awal	sudah	memperhatikan	
mereka	akan	mengambil	alih	tugas	tim	EHM,	yaitu	
melenyapkan	kepala	negara-negara	yang	enggan	
menolak	bekerja	sama	tersebut.

Indonesia	merupakan	negara	tempat	penugasan	
pertama	Perkins	pada	awal	tahun	70-an.	Kontrak-
kontrak	besar	dengan	pemerintah	yang	ditanganinya	
membuatnya	telah	berkeliling	Indonesia.	Kemiskinan	
sebagian	besar	penduduk	Indonesia	pada	saat	itu	
menjadi	tontonannya	sehari-hari,	dia	pun	mulai	
mempertanyakan	apakah	apa	yang	telah	dijalaninya	
ini	merupakan	suatu	hal	yang	benar.

Sampai	ketika	klien-kliennya,	Jaime	Roldos,	Presiden	
Ekuador	dan	Omar	Torrijos,	Presiden	Panama	tewas	
dalam	waktu	yang	berdekatan	di	tahun	1981,	Perkins	
pun	memutuskan	untuk	memulai	menuliskan	kisah-
kisahnya	selama	bertugas	sebagai	EHM.	Kematian	
kedua	pimpinan	negara	tersebut	diberitakan	media	
sebagai	kecelakaan	pesawat,	namun	John	Perkins	
tahu	persis	bahwa	mereka	dibunuh	karena	tim	EHM	
gagal	meyakinkan	keduanya	untuk	bekerja	sama	
dengannya	dan	keduanya	dibunuh	oleh	tim	jackal.

Kemudian	mengapa	bisa	Perkins	tidak	dibunuh	
karena	menceritakan	kisahnya	ini?	Hal	itu	dijelaskan	
secara	lebih	rinci	di	dalam	buku	setebal	425	halaman	
tersebut	dan	bukunya	itu	sendiri	dianggapnya	sebagai	
polis	asuransi	baginya.

RESENSI BUKU
“PENGAKUAN TERBARU 
BANDIT EKONOMI DUNIA”
     Penulis   : John Perkins
     Penerbit  : Ufuk Press
     Tahun Terbit  : 2017
     Tebal   : 423 Halaman

 Oleh: Putri Juliana Rahayu, PFA Bidang P3A, Pwk. BPKP Sulsel
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“Kolaborasi	 masyarakat	 dengan	 pemerintah	
dan	 swasta	 akan	 menghasilkan	 sebuah	
pembangunan	yang	murah”	

Tim	 Majalah	 Paraikatte	 berkesempatan	
mewawancarai	Bapak	Ir.	H.	Muhammad	Ramdhan	
Pomanto	 ditengah	 kesibukannya	 	 yang	 sangat	
padat	 sebagai	Walikota	Makassar	periode	2014	 -	
2019.

Ayah	dari	tiga	putri	ini	punya	cita	cita	sederhana	
yaitu	dicintai	banyak	orang	dan	mati	masuk	surga.	
Mengaku	tak	punya	hobby	yang	khusus,	Pak	Danny	
sebutan	 akrab	 Walikota	 Makassar	 ini	 senang	
bertemu	 banyak	 orang	 diwujudkan	 antara	 lain			
menerima	tamu	di	Rumah	Jabatan	Walikota	rata-
rata	 setiap	 hari	 	 sekitar	 dua	 ratus	 orang	 tanpa	
agenda	atau	janji	sebelumnya		

Dalam	mewujudkan	visi	Mewujudkan	Kota	Dunia	
Untuk	 Semua,	 Tata	 Lorong	 	 Bangun	 Kota	 Dunia	
diurai	dalam		3	misi	yang	didukung		oleh	8	program	
strategis	yang	pada	prinsipnya	secara	filosofi	ada	
3	 program	 besar,	 yaitu	 Program	 Makassar	 Tidak	
Rantasa	 (MTR),	 Program	 	 Sombere	 dan	 Program	
Smartcity.

MTR	 merupakan	 program	 yang	 menggerakkan	
masyarakat	 melalui	 public	 engagement	 (	
keterlibatan	publik)	dengan	Program	Sentuh	Hati	
dimana	 pemerintah	 turun	 ke	 bawah	menyentuh	
hati	 rakyat	 untuk	 masyarakat	 bangkit	 untuk	
berpartisipasi,berinisiasi,	 dan	 berinovasi	 sendiri.	
Capaiannya	adalah	Adipura	berturut	turut	3	kali,	
munculnya	 lima	 ribu	 “lorong	 garden”,	 lorong-	
lorong	 bangkit	 tanpa	 uang	 Negara,	 bangkit	 dari	
inisiasi	 masyarakat,	 munculnya	 seribu	 	 bank	
sampah,	 inisiasi	 masyarakat,	 pemerintah	 kota		

menciptakan	 bank	 sampah,	 membeli	 seluruh	
sampah	 sampah	 yang	 sudah	 terpilah	 kemudian	
munculnya	 berbagai	 macam	 inovasi	 tentang	
kebersihan,	 baik	 itu	 misalnya	 model	 mobil	
Tangkasarong,	 Tangkasaki,	 Pattasaki	 untuk	
sampah	di	laut.	

MTR	tidak	hanya	menyangkut	persoalan	lingkungan	
tetapi	 juga	 persoalan	 korupsi,	 sampai	 saat	 ini	
pencapaiannya	antara	lain	:

•	 Kota	Makassar	WTP	dua	kali	berturut	turut;

•	 Penghargaan	 Open	 Government	 dari	
Transparansi	Indonesia;

•	 KPK	 juga	 memberikan	 penghargaan	
pemerintahan	 terbersih	 dan	 dicintai	
masyarakat;		

•	 Asset	 Pemkot	Makasssar	 	 naik	 dari	 dari	 Rp6	
triliun	 menjadi	 Rp26	 triliun,	 selama	 ini	
Fasum	dan	Fasos	yang	biasanya	banyak	hilang	
sekarang	bertambah;

•	 Makassar	 termasuk	 kota	 rendah	 suap	 di	
Indonesia	dari	skor	48	menjadi	53,4.

Dalam	 menjalankan	 program	 strategis	 terdapat	
hambatan	 dari	 mental	 birokrasi	 yaitu	 merubah	
pola	pikir	 yang	dulu	menurut	pegawai	Pemkot	 ,	
”dulu	kurang	kerja	banyak	uang,	sekarang	banyak	
kerja	 kurang	 uang”.	 Bedanya	 sekarang,	 jabatan	
tidak	 dijual,	 semua	 berhak	 dapat	 jabatan	 yang	
penting	bekerja	dengan	baik”	imbuh	Danny.

Tantangan	 kedua	 adalah	 tantangan	 politik,		
menegakkan	perusahaan	yang	 tidak	bayar	pajak	
terkait	 orang-orang	 “besar”	 dibelakangnya,	 dan	
menindak	 lanjuti	 LHP	 terkait	 penyimpangan	
Fasum	dan	Fasos.

Profil Tokoh

Wawancara	Eksklusif	bersama	Walikota	Makassar,

Ir. H. Muhammad Ramdhan 
Pomanto
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Ketika	 ditanyakan	 mengenai	 upaya	 apa	 saja	
yang	sudah	dilakukan	untuk	mensinergikan	
peran	pemerintah,	swasta	dan	masyarakat	
sebagai	 elemen	 good	 governance,	 bila	
melihat	APBD	Kota	Makassar		yang	hanya	
Rp4	Trilyun,	yang	besarnya	kurang	lebih	
sama	 dengan	 dana	 penanggulangan	
banjir	DKI	selama	3	bulan.

Walikota	Danny	menjelaskan	bahwa	
ada	program	Sentuh	hati	dilaksanakan	
secara	mingguan,	hari	Senin	hari	
koordinasi,	laporan	lewat	WA.	Sejak	
tahun	2014	koordinasi	dilakukan	
kiri	kanan	atas	bawah.	Hari	
Selasa,	Rabu,	Kamis	untuk		
lurah	adalah	hari	sentuh	
hati,	ketuk	pintu,	
tahu	siapa	namanya	
masyarakat,	tahu	
kondisi	keluarganya,	
tahu	masalahnya	
apa,	dan	Lurah	
juga		harus	
memberitahu	
apa	saja	yang	
sedang/sudah	
lakukan.	
Hari	Jumat	
hari	reportasi,	
me-report	hasil	
hari	Senin	sampai	
Kamis,	Hari	Sabtu	
hari	kerja	bakti,dan	
menguji	apakah	
dari	sentuh	hati	
mereka,	dengan	dari	
koordinasi	mereka	
menghasilkan	action	
di	lapangan.	Hari	
minggu	hari	silaturahim,	
pengajian	lorong,	arisan	
lorong,	senam	lorong.

Alhasil	kolaborasi	
masyarakat	dengan	
pemerintah	dengan	swasta	itu	menghasilkan	
sebuah	pembangunan	yang	murah.	Dengan	adanya		
smartcard	begitu	canggih	tanpa	biaya,		kerjasama	
dengan	sama	swasta	dan	Bank,	Bank	nya	dapat	
nasabah,	Pemkot	Makassar	dapat	sistem		gratis	yang	
digunakan	untuk	pembayaran		gaji	para	honorer		
dan	pembiayaan	anak	sekolah	tentunya	akan	
menghasilkan	pembangunan	yang	murah	pada	semua	
sektor	public	engagement.

Tentang	Reformasi	birokrasi	yang	dilaksanakan	
pemerintah	Kota	Makassar,	menurut	Walikota	
Makassar	ini	malah	sudah	melakukan	revolusi	
birokrasi.	Contoh,		lurah	dan		camat,	ada	tiga	
penilaian	yaitu	penilaian	rakyat,	penilaian	atasan,	
rapor	publik,	rapor	atasan,dan	rapor	walikota.	
Contoh	lurah,dimasukkan	ke	koran,	datanya	
termasuk	foto	wajah	lurah,dan	siapa	yang	keberatan	
sama	si	lurah		terutama	dalam	wilayah	kelurahannya.	

“Saya	masukkan	semua	lurah	ke	media	sosial,	
maka	semua	komplain	tentang	lurah	tersebut	
akan	masuk	dan	tentunya	dengan	identitas	
terklarifikasi.	Akan	ketahuan	kalau	tidak	
turun	ke	bawah,	karena	dilaporkan	oleh	
masyarakat”	tambah	Danny.	

Dari	segi	birokrasi	lainnya,	misalnya	bagi	
ASN	yang	baru	masuk	ke		pemerintah	
Kota	Makassar	seperti	tamatan	STPDN,	dia	
harus	mulai	dari	Kepala	Seksi	di	Kelurahan,	
biar	cuma	beberapa	bulan	harus	punya	

pengalaman,	sebelum	jadi	Seklur	baru	
jadi	lurah,	dua	kali	menjadi	

lurah,	baru	bisa	jadi	Kasi	
di	kecamatan,	dua	kali	
jadi	Kasi	di	kecamatan,	
baru	jadi	sekretaris	
camat		dua	kali	jadi	
sekcam,	baru	bisa	
jadi	camat,	dua	
kali	jadi	camat	
baru	kita	
promosikan	
menjadi	
pejabat	

eselon	2.

Diakhir	
wawancara	
Walikota	Makassar	
mengungkapkan	
harapannya	kepada	
BPKP	Perwakilan	
Sulawesi	Selatan,	
"kerjasama	dengan	
BPKP	selama	ini	
misalnya	audit	atas	
perjanjian,	bisa	
waktunya	lebih	
dipercepat.	Kenapa?	
kalau	terlalu		lama	
kan	bisa	menjadi	
konsumsi	politik"
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Nama													 :	Ir.	H.	Mohammad	Ramdhan	Pomanto
Nama	lain					 :	Danny	Pomanto
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	 	 		-	Aisyah	Abd.	Razak	(	Ibu	)
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Fungsi pengawasan harus diisi oleh orang-
orang yang kompeten untuk pelaksanaan 

tugas. Perkembangan profesi audit internal saat 
ini sangat menuntut auditor yang profesional 
atas berbagai upaya pelaksanan audit yang 

dilaksanakan. Hanya auditor yang memiliki kinerja 
baik dan terbaiklah yang dapat dipertahankan. 
Prinsipnya adalah lebih baik memiliki jumlah 
auditor terbatas (jumlah yang sedikit) tetapi 

dengan kompetensi tinggi dan memadai dari 
pada memiliki jumlah auditor yang banyak tetapi 

dengan kompetensi dan kemampuan yang 
terbatas. Fungsi pengawasan membutuhkan 
orang-orang yang memiliki daya intelegensia 

tinggi, intuitif, imajinatif, dan inisiatif tinggi. 

Untuk  peningkatan profesionalisme Aparat APIP, Kantor 
pengelola Diklat Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Selatan bekerja sama ADB (Asian Development Bank) 
dengan program STAR, telah menyelenggarakan 
Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi JFA pembentukan 
Auditor  Pertama bagi Pegawai APIP  Daerah dan BPKP 
se-Sulawesi Selatan yang  dihadiri oleh Plh Kaper, Korwas 
P3A, Kabag Tata Usaha, Kasubag kepegawaian, panitia,  
dan peserta diklat bertempat di Hotel Maxone Makassar, 
Senin (10/7).

Didik Krisdiyanto dalam sambutan pembukaan diklat yang 
dibacakan  oleh Korwas IPP1  Muh. Akbar Dewa, selalu 
Plh Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa peran APIP 
semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan 
zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang 
dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan 
instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern 
pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen 
pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan 
kepemerintahan yang baik (good governace)  yang 

mengarah pada perintah /birokrasi yang bersih (clean 
govermant).

Pemerintah mencanangkan Reformasi Birokrasi yang 
bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah 
bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotieme 
serta mampu melayani publik. APIP merupakan bagian 
didalamnya serta sudah semestinya berkontribusi positif 
dalam mencapai hal tersebut. Kompotensi standar yang 
harus dimiliki oleh auditor adalah kompetensi umum, 
kompetensi teknis auidt intern, serta kompetensi kumulatif.

Lanjut Plh Kaper, sejalan dengan hal tersebut diatas, maka 
diklat ini merupakan salah satu langkah strategis yang 
harus dilakukan dalam rangka  merespon tuntutan APIP 
yang kompeten, dan profesional dalam menjalankan peran 
dan fungsinya, sehingga mampu melahirkan para auditor 
yang handal.

Diklat ini didanai oleh program STAR (State Accountability  
Revitalization) yang merupakan kerjasama antara BPKP 
dan ADB (Asian Development Bank). Star merupakan 
kegiatan yang diinisiasi Pemerintah Rupublik Indonesia 
dalam mendukung penguatan akuntabilitas negara.

Harapan Kepala Perwakilan semoga pendidikan dan 
pelatihan yang didanai oleh program STAR dapat 
diikuti dengan sungguh-sungguh sehingga dapat lulus 
memperoileh sertifikatr Auditor Pertama dan dapat 
diterapkan dalam menjalanakan tugas nantinya. Demikian 
Plh Kaper  mengakhiri membacakan sambutannya.

~Humas bpkp sulsel /tony~

Diklat Sertifikasi JFA 
Pembentukan Auditor 

Berita & Peristiwa

BPKP Sulsel Perkuat APIP Inspektorat 
dalam Penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah
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Dalam	PP	Nomor	101	tahun	
2000,	tujuan	diklat	adalah	untuk	
meningkatkan	pengetahuan,	
keahlian,	keterampilan	serta	
sikap	untuk		dapat	melaksanakan	
tugas	jabatan	secara	profesional.	
Penyelenggaraan	Diklat		
“Penyusunan	Laporan	Keuangan	
Pemerintah	Daerah	bagi	pegawai	
APIP	diLingkungan	Inspektorat”	
bertujuan	agar	para	peserta	dapat	
menyusun	laporan	Keuangan	
Pemerintah	Daerah	berbasis	akrual	
sesuai	dengan	standar	pelaporan	
yang	baik.	Peserta	pelatihan	
sebanyak		28	orang,		berasal	dari	
APIP	Inspektorat	/Kabupaten		/Kota	
dari	wilayah	Barat,	Tengah,	Timur	
Indonesia	dan		Provinsi	Sulawesi	
Selatan,	dilaksanakan	di	Kantor	
Pengelola	Diklat	Perwakilan	BPKP	
Provinsi	Sulawesi	Selatan	dimulai	
hari	Senin	tanggal	24	sampai	
dengan	28	Juli	atau	selama	5	hari	
kerja.

Kepala	Perwakilan	Didik	
Krisdiyanto	pada	pembukaan	Diklat	
penyampaikan	bahwa,	Peran	APIP	
sangat	strategis	dalam	rangka	
mengawal	pembangunan	di	wilayah	
masing-masing.	Kejadian-kejadian	
yang	terjadi	di	daerah	dimana	

masih	terdapat	KKN,	salah	satunya	
boleh	jadi	dikarenakan	peran	
APIP	belum	optimal.	Independensi	
APIP	belum	maksimal	seperti	
yang	diharapkan,	masih	ada	
ketergantungan	karena	Inspektorat	
masih	berada	di	bawah	Kepala	
Daerah.

Lanjut	Kaper,	Selain	peran	APIP	
yang	belum	optimal	dari	segi	SDM	
perlu	peningkatan	yang	lebih	
jauh	lagi,	karena	diharapkan	
kapabilitas	APIP	Inspektorat	harus	
mencapai	level	3,	artinya	sudah	
bisa	mendeteksi	adanya	korupsi,	
bisa	memberikan	peringatan	dini,	
memberikan	nilai	tambah,		ini	
belum	banyak	karena	sebagian	
besar	masih	di	level	1	artinya,	
masih	biasa-biasa	saja.		Sudah	
melaksanakan	pengawasan,	namun	
belum	optimal	tindak	lanjutnya.		
Aparat	pengawasan	Internal	
sudah	berubah,	kalau	dulu	dengan	
istilah	watchdog,	sekarang	lebih	
banyak	ke	peningkatan	kapabilitas,	
memberikan	nilai	tambah	pada	
mitra	kerja	(obyek	audit)	dan	sudah	
bergeser	kepada	konsultatif.

Kaper	menegaskan,	Diklat	ini	
untuk	melatih	Aparat	APIP	dalam	

menyusun	Laporan	Keuangan,	
sehingga	diharapkan	dapat	berguna	
pada	saat	melakukan	reviu	laporan	
keuangan	APIP	Inspektorat.	Untuk	
itu	diberikan	pemahaman	lewat	
Diklat	ini,	bagaimana	mereviu	dan	
menyusun	laporan	keuangan.	Reviu	
sifatnya	dari	belakang	ke	depan,	
sedangkan	menyusun	laporan	
keuangan	dari	depan	ke	belakang.

Fasilitator	diklat	seluruhnya	
berasal	dari		Perwakilan	BPKP	
Provinsi	Sulawesi	Selatan,	dengan	
materi	diklat	meliputi	Akuntansi	
Keuangan	Daerah,		Akuntansi	SKPKD		
selaku	SKPD,	Akuntansi	PPKD,	
Laporan	Keuangan	SKPD,		Laporan	
Konsolidasi	dan	Laporan	Keuangan	
Pemerintah	Daerah.

Pada	akhir	pidatonya,	Kaper	
mengharapkan	pendidikan	dan	
pelatihan	ini	bermanfaat	bagi	
aparat	APIP	Inspektorat	dalam	
mereviu	dan	membantu	menyusun	
Laporan	Keuangan	Pemerintah	
Daerah	berbasis	akrual.

~humas	bpkp	sulsel	/tony~

BPKP Sulsel Perkuat APIP Inspektorat 
dalam Penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah

Berita & Peristiwa
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Makassar, senin 21 Agustus 
2017 dilaksanakan sosialisasi 
aplikasi SIMDA yang 
bertempat di Hotel Grand 
Clarion

Pada kegiatan Sosialisasi 
Aplikasi SIMDA kerjasama 
PT. Bank Sulselbar dengan 
Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP), 
Kepala Perwakilan BPKP 
Sulawesi Selatan, 
Didik Krisdiyanto 
berkesempatan 
menyampaikan 
sambutan terkait 
pentingnya 
peningkatan 
pengelolaan daerah 
dengan memanfaatkan 
pencairan dana secara 
langsung melalui 
bank. Acara ini dihadiri 

oleh Kepala Cabang dan 
Manager Pemasaran Cabang 
Bank Sulselbar se- Sulawesi 
Selatan.

Kegiatan ini diselenggarakan 
sebagai permulaan 
kerjasama antara Perwakilan 
BPKP Provinsi Sulawesi 
Selatan, PT Bank Sulselbar 
dan Pemerintah Daerah 
pengguna Aplikasi SIMDA. 

Sebagai awal kerjasama ini 
adalah untuk memperlancar 
pengelolaan keuangan 
daerah secara on line melalui 
perbankan untuk tahap 
pencairan dana. Kerjasama 
ini diharapkan kedepannya 
dapat ditingkatkan kepada 
kemudahan-kemudahan 
pengelolaan keuangan daerah 
melalui perbankan lainnya. 
(humas sulsel-st)

Berita & Peristiwa

Sosialisasi Aplikasi SIMDA 
pada Bank Sulselbar
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Dalam	rangka	Pemberantasan	Korupsi	Terintegrasi	
pada	Provinsi	Sulawesi	Selatan,	Komisi	Pemberantasan	
korupsi	(KPK)	bekerjasama	dengan	BPKP	Perwakilan	
Provinsi	Sulawesi	Selatan	dan	Pemerintah	Daerah	
Provinsi	Sulawesi	Selatan,menggelar	kegiatan	Workshop	
SIMDA	Perencanaan	yang	diselenggarakan	selama	tiga	
hari	mulai	tanggal	13	September	2017	sampai	dengan	
15	September	2017	di	Aula	Kantor	BPKP	Perwakilan	
Provinsi	Sulawesi	Selatan.	Workshop	di	ikuti	oleh	13	
(tiga	belas)	kabupaten/kota	di	wilayah	Sulawesi	Selatan	
dengan	jumlah	peserta	sebanyak	89	orang.	Sebagai	
narasumber	dari	Tim	Satgas	SIMDA	Perencanaan	BPKP	
Mohammad	Ramadhan,	SE	dan	Stefanus	hananto	
Radityo,	Ak.

Drs.	H.	Jufri	Rahman,	M.Si	(Kepala	Bappeda	
Provinsi	Sulawesi	Selatan)	dalam	sambutannya	
menyampaikanbahwa	persoalan	dalam	perencanaan	
selama	ini	adalah	inkonsistensi	antara	dokumen	
perencanaan	dengan	dokumen	penganggaran.	Jufri	
Rahman	mengajak	kepada	seluruh	peserta	yang	
hadir	agar	segera	melakukan	proses	integrasi	untuk	
menghindari	hal-hal	yang	tidak	berkenan.	“Kalau	bapak	
masuk	dalam	e-planning	dan	e-budgeting,	kalaupun	
terjadi	hal-hal	yang	tidak	di	inginkan,	insya	Allah	kita	
akan	terhindar	karena	ada	legal	setting.	Siapa	yang	
bermain	akan	kelihatan.	Siapapun	yang	mengubah	
dokumen	perencanaan	akan	tercatat	dalam	sistem.”

Berdasarkan	hasil	kajian	yang	dilakukan	KPK,	tindak	
pidana	korupsi	banyak	terjadi	di	bidang	pengadaan	
barang	dan	jasa.	Setelah	itu	tindak	pidana	korupsi	
mulai	bergeser	dari	proses	perencanaan,	maka	dari	
itu	dengan	aplikasi	SIMDA	perencanaan	diharapkan	
dapat	melindungi	bapak/ibu	skalian	pada	saat	terjadi	
pemeriksaan.	Karena	dengan	menggunakan	aplikasi	
yang	terintegrasi,	disana	setiap	akses	akan	diberikan	
waktu	aksesnya,	kemudian	dikunci	pada	masanya,	
kemudian	ada	“log”	nya.	Sehingga	siapa	akan	
melakukan	apa	akan	terlihat	dalam	sistemnya.	Pada	
saat	pembahasan	KUA	PPAS	disinyalir	banyak	terjadi	

titipan	,	program	atau	kegiatan	yang	muncul	dgn	tiba-
tiba.	Menutup	sambutannya,	Tri	Gamareva	selaku	Tim	
Korsupgah	KPK,	menegaskan	bahwa	ASN	harus	berbenah	
diri	dengan	membuat	perencanaan	yang	baik	yg	sesuai	
dengan	RPJMD,	kebutuhan	OPD	dan	masyarakat.	Dengan	
integrasi	antara	perencanaan	dan	penganggaran	maka	
kita	tidak	perlu	lagi	takut,	kita	hanya	perlu	berbenah	
diri	untuk	membuat	perencanaan	yang	lebih	baik.

KaperBPKP	Sulsel,	Didik	Krisdiyanto	mengucapkan	
terima	kasih	atas	kerjasama	selama	ini	dengan	KPK	
dan	Pemerintah	Daerah	di	wilayah	Provinsi	Sulawesi	
Selatan	yang	selama	ini	telah	bekerjasama	dengan	
BPKP.	DI	Provinsi	Sulawesi	Selatan	terdapat	12	pemda	
pengguna	SIMDA	Keuangan	ditambah	satu	Pemda	
yang	akan	menggunakan	SIMDA	Keuangan	yaitu	Kab.	
Takalar.	Dalam	sambutannya,	Didikmengatakan	bahwa	
permasalahan	perencanaan	yang	sering	terjadi	di	
daerah	karena	ada	“intervensi”dari	pihak	lain,kadang-
kadang	Musrembang	di	daerah	hanya	sekedar	
dilaksanakan	saja.	Kasus-kasus	yang	ditangani	APH	
kebanyakan	di	mulai	dari	proses	perencanaan,	ada	
tujuan	yang	tidak	baik	dalam	proses	perencanaan.	
Permasalahanlainadalah	Koordinasi	SKPD	dalam	proses	
perencanaan,	SDM	dalam	perencanaan	juga	masih	
kurang,	serta	belum	ada	analisis	standar	biaya	(ASB).		
Anggaran	berbasis	kinerja	akan	berjalan	dengan	baik	
jika	Pemda	memiliki	mempunyai	Analisis	Standar	
Biaya	(ASB).	Integrasi	SIMDA	Keuangan	dan	SIMDA	
Perencanaan	sangat	penting	dalam	rangka	proses	
penganggaran	dan	pertanggungjawaban.	Diharapkan	
tahun	2018	sudah	bisa	berjalan	dan	mengurangi	
maksud-maksud	tidak	baik	dan	tidak	mudah	pihak	
lain	yang	ingin	mengutak	atik	dokumen	perencanaan.	
Menutup	sambutannya	sekaligus	membuka	kegiatan	
workshop	SIMDA	Perencanaan,	Kepala	Perwakilan	
mengakhiri	sambutannya	menegaskan	kepada	seluruh	
peserta	yang	hadir	yaitu	“laksanakan	apa	yang	anda	
tulis,	dan	tulis	apa	yang	anda	kerjakan”.		(humas-sulsel)

Workshop SIMDA Perencanaan 
Dalam rangka Pemberantasan 
Korupsi Terintegrasi di Sulawesi 

Berita & Peristiwa
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BPKP Sulsel Perkuat APIP Inspektorat
dalam Audit Pengadaan 
Barang dan Jasa
Kepala	Perwakilan	BPKP	Provinsi	Sulawesi	Selatan		
Didik	Krisdiyanto	penyampaikan,	bahwa	di	Tahun	
2019	Kapabilitas	APIP	harus		mencapai	level	3,	
artinya	APIP	termasuk	BPKP,	Itjen,	Aparat	Pengawas	
Internal	lainnya,	APIP	Provinsi	dan	Kabupaten	/
Kota)	diharapkan	mempunyai	posisi	yang	kuat.	
Kelemahan	tata	keola	keuangan	negara	boleh	jadi	
karena	lemahnya	APIP	yang	belum	berani	berterus	
terang,	melapor,	mengungkapkan	atas	kejadian-
kejadian	yang	ada	disekitar	kita.

Demikian	disampaikan	Didik	Krisdiyanto	dalam	
sambutan	pembukaan	diklat	Audit	Pengadaan	
Barang	dan	Jasa	di	Kantor	Pengelola	Diklat	BPKP	
Provinsi	Sulawesi	Selatan	Senin	(25/9).

Dijelaskan	pula	bahwa	menurut	KPK	85%	kasus-

kasus	korupsi	dari	tahun	2012	sampai	sekarang		
telah	melibatkan	306	Kepala	Daerah	yang	terkena	

kasus	korupsi,	dan	sebagian	besar	juga	disebabkan	
kasus	pengadaan	barang	dan	jasa.	Kasus	OTT	oleh	
KPK	berkaitan	dengan	Pengadaan	barang	dan	Jasa,	
karena		di	sektor	inilah	pemerintah	mengucurkan		
dana	yang	besar,	sehingga	peran	APIP	harus	kuat	
dalam	mengawal	pengadaan	barang	dan	Jasa	
tersebut.

Menurut	Kepala	Perwakilan,	audit	pengadaan	
barang	dan	jasa	sangat	penting,	apalagi	kalau	
melihat	pegalaman	kejadian-kejadian	yang	telah	
lalu.	Pengawasan	pengadaan	barang	dan	jasa	ini	
sudah	diwajibkan	untuk	dilaksanakan	sebagaimana	
dalam	pasal	16	PP	54	Tahun	2010,	tentang	
pengadaan	barang	dan	jasa	Pemerintah,	termasuk	
penggunaan	produksi	dalam	negeri	ini	yang	sering	
lepas	dari	pengawasan	APIP.

APIP	diminta	untuk	menginventarisir	
produksi	dalam	negeri	untuk	pengadaan	
barang	dan	jasa	di	Kementerian	PUPR	dan	
Kementerian	lainnya.	Keterlibatan	APIP	juga	
tertuang	dalam	pasal	2	butir	11	Perpres	54	
Tahun	2010,	dan	PP	80	Tahun	2008	pasal	
47	dan	48	menyatakan	bahwa,	APIP	adalah	
aparat	yang	melaksanakan	pengawasan	
melalui	audit,	reviu,	evaluasi,	pemantauan	
kegiatan	pengawasan	lainnya	terhadap	
penyelenggaraan	tugas	dan	fungsi	organisasi.

Dalam	mengakhiri	sambutannya	Kepala	
Perwakilan	berharap	Diklat	ini	bermanfaat	
bagi	peserta	pada	saat	melaksanakan	Audit	
Pengadaan	barang	dan	jasa	di	Instansi	
masing-masing.

~Humas	BPKP	Sulsel	/tony~

Berita & Peristiwa
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APIP Prov Sulsel 
Tingkatkan Sinergi dan kompetensi 

Berita & Peristiwa

Makassar	-	Senin,	(04/09)	Guna	
membangun	sumber	daya	yang	
handal	dan	perlunya	sinergi	dengan	
Inspektorat	Provinsi/Kabupaten/
Kota,	serta	Inspektorat	dari	Provinsi	
lain	di	Indonesia	Barat,	Tengah	dan	
Timur,	telah	dilaksanakan	Diklat	
Penyusunan	laporan	Hasil	Audit	Intern	
bagi	Pegawai	APIP	di	Lingkungan	
Inseptorat	se-Provinsi	Sulawesi	
Selatan	dan	Diklat	Probity	Audit	
Pengadaan	Barang	dan	Jasa	bagi	
Pegawai	APIP	Daerah.	Pembukaan	
diklat	dilaksanakan	di	Aula	Lantai	
3	gedung	Kantor	Perwakilan	BPKP	
Provinsi	Sulawesi	Selatan.	

Hadir	dalam	pembukaan	diklat	
tersebut	Plh	Kepala	Perwakilan,	
Korwas	Investigasi	1	Purwo	Utomo,	
Kabag	Tata	Usaha,	Agus	Catur	
Hartanto,	Sekretaris	Inspektorat	
Provinsi	Sulawesi	Selatan,		Syafruddin	
Kitta,	serta	para	Korwas	dan	
Instruktur.	Diklat	berlangsung		
selama	5	hari	kerja		mulai	tanggal	
4	September	sampai	dengan	8	
September	2017	diikuti	oleh	30	0rang	
dari	Inspektorat	Provinsi	Sulawesi	
Selatan	dan	Inspektorat	Kabupaten	
/Kota,	serta	30	orang		terbagi	dua	

kelas	paralel,	yang	berasal	dari	
Wilayah	Barat,	Tengah	dan	Timur	
Indonesia

Inspektur	Provinsi	Sulawesi	Selatan	
yang	diwakili	Sekretaris	inspektorat,	
Syafruddin	Kitta,	menyampaikan	
apresiasi	kepada	BPKP	Sul	Sel	yang	
telah	bersedia	bekerjasama	dalam	
penyelenggaran	diklat	ini,	mengingat		
agenda	ini	sangat	penting	bagi	Aparat	
Pengawas	Internal	Pemerintah	(APIP)	
dalam	membangun	Sumber	Daya	
Manusia	(SDM)	yang	berkualitas	
dalam	pelaksaaan	tugas	pengawasan	
di	daerah	masing-masing.

Menurut	Sekretaris	Inspektorat	
Provinsi	Sulawesi	Selatan	kegiatan	
ini	menjadi	momen	penting	dalam	
membangun	sumber	daya	yang	
handal	dan	bersinergi	dengan	
Inspektorat	Privinsi/Kabupaten/Kota,	
serta	Inspektorat	dari	Provinsi	lain	di	
Indonesia	Barat,	Tengah	dan	Timur.

Selanjutnya	Kepala	Perwakilan	
BPKP	Provinsi	Sulawesi	Selatan	
yang	diwakili	Korwas	Investigasi	
1	Purwo	Utomo,	menyampaikan	
bahwa	salah	satu	bagian	akhir	dari	
suatu	penugasan	adalah	penyusunan	

Laporan	Hasil	Audit	(LHA).	Laporan	
Hasil	Audit	merupakan	bagian	yang	
sangat	penting	dari	suatu	proses	
audit	karena	pada	tahap	inilah	hasil	
audit	akan	menentukan	langkah-
langkah	berikutnya.	Untuk	itu	
tepatlah	jika	Inspektorat	Provinsi	
dan	Inspektorat	Kabupaten/Kota	
se-Sulawesi	Selatan	memandang	
sangat	perlu	untuk	mengirim	auditor-
auditornya	untuk	mengikuti	diklat	ini.

Purwo	Utomo	juga	menjelaskan	
banyak	kasus-kasus	yang	biasa	
terjadi	terkait	dengan	pengadaan	
barang	dan	jasa,	untuk	itu	sangat	
tepat	Inspektorat	Kabupaten	/Kota	
mengirim	auditornya	untuk	mengikuti	
diklat	Probity	Audit.	Melalui		Diklat	
Probity	Audit	ini,	auditor	akan	
dibekali	dengan	kemampuan	untuk	
mengaudit	proses	pengadaan	barang	
dan	jasa,	sehingga	kecurangan-
kecurangan	dalam	proses	pengadaan	
barang	dan	jasa	dapat	dideteksi	
sedini	mungkin.	Purwo	Utomo	
berharap	ilmu	yang	diperoleh	dapat	
bermanfaat	dalam	melaksanakan	
tugas	pengawasan.

~Humas	BPKP	Sulsel	/Tony~
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Makassar	Senin	(21/08/17)	
bertempat	di	aula	lantai	
3	Kantor	Perwakilan	BPKP	
Provinsi	Sulawesi	Selatan	telah	
dilaksanakan	pembukaan	Diklat	
Penyusunan	Kertas	Kerja	Audit	
(PKA)	dan	Diklat	Audit	Barang	
Milik	Daerah	(BMD)	bagi	Pegawai	
Aparat	Pengawas		Internal	
Pemerintah	(APIP)	di	Lingkungan	
Inspektorat	oleh	Kepala	
Perwakilan	Didik	Krisdiyanto,	
yang	sebelumnya	diawali	
dengan	sambutan	dari	Inspektur	
Provinsi	Sulawesi	Selatan	Muh.	
Yusuf	Sommeng.	Diklat	diikuti	
oleh		58	orang	peserta	terbagi		
dari	APIP	Inspektorat	seluruh	
Indonesia.

Dalam	sambutannya	Inspektur	
Provinsi	Sulawesi	Selatan	
Muh.	Yusuf	Sommeng	
menyampaikan	terima	kasih	
kepada	BPKP	SulSel	yang	telah	
bersedia	bekerjasama	dalam	
penyelenggaran	diklat	ini,	
mengingat		agenda	ini	sangat	
penting	bagi	kami	selaku	APIP.	
Inspektur	Provinsi	Sulawesi	
Selatan		berharap	kegiatan	ini	
menjadi	momen	baik	dalam	
membangun	inter	koneksi		
yang	saling	menguatkan	dalam		
membina	kerjasama		BPKP		
Sul	Sel	dengan		APIP		Provinsi	
Sulawesi		Selatan	serta	APIP-

APIP	yg	ada	di	indonesia.

Sesuai	PP	nomor	27	Tahun	2014		
tentang	pengelolaan	barang	
milik	daerah,	bahwa	setiap	
entitas	pengelola,	pengguna	dan	
penguasa	barang	milik	negara/
daerah	wajib	mengetahui	
penguasaan		dan	inventarisasi	
barang	milik	negara/daerah,	
hanya	saja	sampai	saat	ini	
banyak	pengelola	barang	
yang	masih	kesulitan	dalam	
pengelolaan	barang	milik	
negara/daerah,	sehingga	
pada	saat	melakukan	audit,	
banyak	ditemukan	kesalahan-
kesalahan		yang	berpotensi	
merugikan	negara.	Oleh	karena	
itu	Inspektorat	Daerah	Provinsi		
Sulawesi	Selatan		bekerja	sama	
dengan	BPKP	Provinsi		Sulawesi	
Selatan		menyelenggarakan		
Diklat	Penyusunan	Kertas	
Kerja	Audit,		dan	Diklat		audit		
BMD	yang	akan	membahas	
hal-hal	yg	berkaitan	dengan	
pemeriksaan	aset.	BMD	masih	
menunjukan	ketidakpastian	
terkait	dengan	kepemilikan	
dan	pengadministrasiannya,	
demikian	Yusuf	Sommeng	
mengakhiri	sambutannya.

Dalam	pengarahannya	Kepala	
Perwakilan	Didik	Krisdiyanto		
menyampaikan	terima	kasih	
kepada	Pemerintah	Provinsi	

Sulawesi	Selatan	khususnya	
kepada	Inspektur		Provinsi	
Sulawesi	Selatan,	dan	
Inspektorat	dari	seluruh	
Indonesia		yang	telah	bekerja	
sama	selama	ini	dalam	
penyelenggaraan	Pengembangan	
Kapasitas	dan	Kapabilitas	SDM	
nya.

Disampaikan	pula	peningkatan	
Kapabilitas	APIP	sudah	masuk	
dalam	RPJMN,	sehinga	mau	
tidak	mau	APIP	harus	lebih	
meningkat	ke		level	yang	lebih	
tinggi.	Pada	Rakor	APIP	tahun	
yang	lalu	perlu	peningkatan	
peran	APIP	sebagai	peringatan	
dini	dalam	peningkatan	
akuntabilitas		pengelolaan	
keuangan	dalam	pembangunan	
nasional.	Dalam	Undang	Undang	
Nomor	23	dan	Undang-Undang	
Nomor	30	Tahun	2014,	tentang	
Administrasi	Pemerintahan,	
memberikan	kewenangan	APIP	
membantu	Kepala	Daerah	dalam	
pembinaan	dan	pengawasan	
perangkat	daerah,	APIP	
menjadi	mintra	strategis	dalam	
memberikan	konsultatif	kepada	
pimpinan.	

~Humas	BPKP	Sul	Sel/Tony~

BPKP Sulsel Tingkatkan Kapabilitas Audit 
Barang Milik Daerah APIP 

Berita & Peristiwa
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Senin,	4	September	2017	di	Ruang	
Pola	Kantor	Bupati	Tana	Toraja,	
Bupati	Tana	Toraja	Nicodemus	
Biringkanae	membuka	Bimbingan	
Teknis	Pengelolaan	Keuangan	
Desa	yang	dihadiri	oleh	Kepala	
Perwakilan	BPKP	Prov.	Sulawesi	
Selatan,	Kapolres	Tana	Toraja,	
Kajari	Tana	Toraja,	Kepala	OPD	
terkait,	Camat	dan	Kepala	
Lembang.

Didik	Krisdiyanto,	dalam	
sambutannya	menyatakan	bahwa	
pengelolaan	keuangan	desa	
memerlukan	SDM	yang	memadai,	
membutuhkan	komitmen	dan	
integritas	dari	aparatur	desa	
sehingga	tidak	terjadi	tindakan	
pelanggaran	hukum	dalam	
pengelolaan	keuangan	desa.	
Kepala	Perwakilan	kembali	
menegaskan	salah	satu	Nawacita	
yang	dicanangkan	oleh	Presiden	
yaitu	pembangunan	Indonesia	
dari	pinggiran,	oleh	karena	itu	
dibutuhkan	peran	dan	partisipasi	
dari	berbagai	pihak	mulai	dari	
Kepala	Daerah,	OPD	terkait		
termasuk	kecamatan	dan	aparatur	
desa.	Akhir	sambutannya,	kepala	
perwakilan	mengajak	seluruh	

aparatur	desa	agar	senantiasa	
mengikuti	aturan	pengelolaan	
keuangan	desa	yang	berlaku.

Bupati	Tana	Toraja,	dalam	
arahannya	menegaskan	agar	
seluruh	aparatur	lembang	
melaksanakan	tugas	dan	fungsinya	
sesuai	dengan	ketentuan	yang	
berlaku	“Saya	tidak	ingin	ada	
kepala	lembang	yang	bersentuhan	
dengan	terali	besi”.	Bupati	Tana	
Toraja			menargetkan	kepada	
OPD	terkait	termasuk	para	Camat	
melakukan	sinkronisasi		RPJMDesa	
dan	RPJMD	Kabupaten	Tana	
Toraja.	Nicodemus	Biringkanae	
juga	mendorong	pembentukan	
Badan	Usaha	Milik	Desa	(BUMDes)	
dan	menyatakan	Pemerintah	
Kabupaten	Tana	Toraja	akan	
memfasilitasi	pembentukan	
BUMDes	pada	masing-masing	
lembang	dengan	terlebih	dahulu	
dilakukan	evaluasi	oleh	OPD	
terkait.

Bimtek	peningkatan	kapasitas	
aparatur	desa/lembang	
Pemerintah	Kabupaten	Tana	Toraja	
tentang	pengelolaan	keuangan	
desa	dengan	aplikasi	SISKEUDES	

yang	akan	berlangsung	selama	
7	hari	sejak	tanggal	4	s.d	10	
September	2017.	Kegiatan	ini	
di	ikuti	oleh	112	Desa/Lembang	
(setiap	lembang	3	orang	masing-
masing	terdiri	dari	kepala	
lembang,	sekretaris	lembang	dan	
bendahara	lembang)	yang	dibagi	
dalam	tiga	angkatan.

Pada	kegiatan	ini	dihadirkan	
narasumber	Kapolres	Tana	Toraja	
AKBP.	Yohanis	Richard	Adrians	
dan	Kasat	Intel	Kejaksaan	
Negeri	Tana	Toraja	Amri,	SH,	
MH	untuk	memberi	pembekalan	
kepada	Camat,	Kepala	Lembang.	
Narasumber	mengharapkan	agar	
tidak	ada	aparatur	lembang	di	
Kabupaten	Tana	Toraja	yang	
bersentuhan	dengan	hukum.	
Aparatur	lembang	jangan	pernah	
berniat	untuk	mencari	keuntungan	
sendiri,	harus	ada	transparansi	
dalam	penggunaan	dana	desa	
dan	melaksanakan	pengelolaan	
keuangan	desa	sesuai	dengan	
aturan	yang	berlaku.

~Humas	BPKP	Sulsel	/Abigael~

Tana Toraja Tingkatkan Kapabilitas 
Pengelolaan Keuangan Desa 
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Rabu	11	Oktober	2017,di	Ruang	
Pola	Gubernur	Sulawesi	Selatan	
di	Makassar,	dilaksanakan	
Penandatanganan	Berita	Acara	
Serah	Terima	Source	Code	
Aplikasi	Perizinan	dan	TPP	(Sistem	
e-Kinerja),	Penguatan	Implementasi	
Siskeudes	serta	dilanjutkan	dengan	
Rapat	Koordinasi	Kelistrikan	dan	
Telekomunikasi	yang	dihadiri	
Gubernur	Sulawesi	Selatan,	KPK,	
BPKP	serta	seluruh	Bupati/Walikota	
di	Provinsi	Sulawesi	Selatan.

Pada	kesempatan	tersebut,	Ketua	
Satgas	I	KPK	yang	menangani	
Wilayah	Timur	Indonesia,	Tri	
Gamareva	menyampaikan	
bahwa	sesungguhnya	pada	ranah	
preventif,	upaya	pemberantasan	
korupsi	sangat	tergantung	pada	
kemauan	dan	komitmen	pimpinan	
pemerintahan	mulai	dari	Presiden,	
Gubernur,	Bupati/Walikota	sampai	
jajaran	dibawahnya.	Untuk	itu,	
ia	mengingatkan	beberapa	hal	
dari	10	poin	Komitmen	Bersama	
Pemberantasan	Korupsi	Terintegrasi	
kepada	Kepala	Daerah	dan	seluruh	

jajaran	pemerintah	daerah	lingkup	
Provinsi	Sulawesi	Selatan	untuk	
melaksanakan	proses	perencanaan	
dan	penganggaran	APBD	melalui	
implementasi	e-planning	yang	
terintegrasi	dengan	e-budgeting,	
pengadaan	barang	dan	jasa	
berbasis	elektronik	termasuk	
pendirian	ULP	mandiri	dan	
penggunaan	e-procurement,	
pelayanan	terpadu	satu	pintu	
dan	proses	penerbitan	perijinan	
pengelolaan	sumber	daya	alam	
(SDA)	yang	transparan	dan	jelas	
dengan	mengoptimalkan	teknologi	
informasi	serta	melaksanakan	
perbaikan	manajemen	ASN	dengan	
menerapkan	Tambahan	Penghasilan	
Pegawai	(TPP)	berbasis	kinerja.

Terkait	tata	kelola	Dana	Desa,	
Tri	Gamareva	menekankan	
perlunya	pemanfaatan	Dana	
Desa	sesuai	prioritas	secara	
efektif	dan	akuntabel.	Seluruh	
pemerintah	desa	diharapkan	dapat	
mengimplementasikan	Aplikasi	
Siskeudes	yang	dikembangkan	oleh	
BPKP	bekerjasama	Kemendagri,	

dalam	membantu	pengelolaan	
keuangan	desa.	Untuk	itu,	
komitmen	Kepala	Daerah	sangat	
penting	dalam	mendorong	
pemerintah	desa	yang	belum	
mengimplementasikan	Aplikasi	
Siskeudes,	ada	120	desa	yang	telah	
mengimplementasikan	Siskeudes	
dibeberapa	kabupaten	diantaranya	
Maros	78	desa,	Toraja	Utara	30	
desa,	serta	Sidenreng	Rappang	12	
desa.

Kepala	Perwakilan	BPKP	Provinsi	
Sulawesi	Selatan,	Didik	Krisdiyanto	
dalam	sambutannya	menekankan	
pentingnya	komitmen	Kepala	
Daerah	dalam	mewujudkan	
target	kapabilitas	APIP	menjadi	
level	3.	Peran	APIP	diharapkan	
mampu	memberikan	early	warning	
system	kepada	stakeholder	serta	
membangun	koordinasi	dan	
komunikasi	dengan	APH,	agar	aparat	
pemerintah	dapat	melaksanakan	
kegiatan	tanpa	rasa	cemas.	Untuk	
itu,	perlu	dukungan	Kepala	Daerah	
terhadap	penguatan	APIP	berupa	
pemenuhan	SDM	yang	kompeten	

Penguatan Implementasi 
Siskeudes Wilayah Sulawesi 
Selatan

Berita & Peristiwa
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dan	anggaran	pengawasan	yang	memadai,	sehingga	
diharapkan	mampu	bersikap	independen.

Selain	itu,	Didik	juga	mengingatkan	Kepala	Daerah	
bahwa	laporan	kompilasi	penggunaan	dana	desa	menjadi	
lampiran	Laporan	Keuangan	Pemerintah	Daerah	(LKPD)	
dan	akan	mempengaruhi	pemberian	opini	oleh	BPK.	
Terkait	hal	tersebut,	Pemerintah	Daerah	agar	segera	
mengimplementasikan	Aplikasi	Siskeudes	sesuai	arahan	
dari	KPK	dan	Kemendagri.		Menutup	sambutannya,	Didik	
mengingatkan	peran	Bupati,	DPMD	dan	Camat	dalam	
proses	evaluasi	APBDes	dan	monitoring	pengelolaan	

keuangan	desa.	Terkait	e-planning	terintegrasi	dengan	
Sistem	Informasi	Keuangan	Daerah,	KPK	bekerjasama	
dengan	BPKP	dan	Pemerintah	Provinsi	Sulawesi	Selatan	
telah	melaksanakan	Workshop	e-Planning,	Perizinan	
Online,	e-Kinerja,	dan	Peningkatan	Kapabilitas	APIP	
pada	tanggal	13-15	September	2017,	terhadap	12	Pemda	
yang	menggunakan	aplikasi	SIMDA	Keuangan.

Sementara	itu,	Gubernur	Sulawesi	Selatan,	Syahrul	
Yasin	Limpo	dalam	sambutannya	mengapresiasi	upaya	

KPK	yang	terus	melakukan	langkah-langkah	pencegahan	
korupsi	di	wilayah	Provinsi	Sulawesi	Selatan.	Komitmen	
Kepala	Daerah	untuk	menerapkan	aplikasi	e-Planning	
dan	Siskeudes	benar-benar	dilaksanakan	termasuk	
mengalokasikan	anggaran	yang	dibutuhkan,	karena	
era	keterbukaan	saat	ini.	Terkait	penerapan	TPP	
berdasarkan	Anjab	dan	ABK,	Syahrul	berharap	agar	bisa	
dilaksanakan	secara	bertahap.	Jabatan	sebagai	Kepala	
Daerah	melekat	risiko	yang	besar	karena	harus	mampu	
menampung	semua	kepentingan	dengan	tetap	berjalan	
tegak	lurus,	dan	berpegang	teguh	pada	aturan	yang	ada.

Syahrul	mengingatkan	untuk	
mengedepankan	upaya	
pembinaan	dan	proses	
pencegahan,	sebelum	
terjadinya	kerugian	
negara	sampai	pada	tahap	
penyidikan.	Untuk	itu,	
ia	memberi	apresiasi	
sekaligus	berharap	kepada	
BPKP,	BPK	dan	Inspektorat	
untuk	tetap	memberikan	
kontribusi	positif	kepada	
Pemerintah	Daerah.	Jangan	
sampai,	Kepala	OPD/
SKPD	belum	melaksanakan	
kegiatan,	sudah	dipanggil-
panggil	oleh	APH.		Menutup	
sambutannya,	Syahrul	
mengibaratkan	“Jalan	
yang	mulus	pun	kalau	licin,	
orang	bisa	tappeccoro	
(tergelincir)”.

Kegiatan	diakhiri	dengan	
penyerahan	piagam	kinerja	Pemerintah	Daerah	
oleh	KPK	kepada	Gubernur	Sulawesi	Selatan,	dan	
penandatanganan	Berita	Acara	Serah	Terima	Source	
Code	Aplikasi	Perizinan	dan	TPP	(Sistem	e-Kinerja)	oleh	
Bupati/walikota,	Gubernur	Sulawesi	Selatan	dan	KPK.	
(humas	sulsel)
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Kamis,	(26/10),	Pemerintah	
Kabupaten	Bone	melalui	Dinas	
Pemberdayaan	Masyarakat	dan	
Desa	(DPMD)	Kabupaten	Bone	
melaksanakan	Pelatihan	Aplikasi	
Sistem	Keuangan	Desa	untuk	
perangkat	desa	dari	328	Desa	
di	Makassar.	Kegiatan	ini	dibagi	
menjadi	2	gelombang	dengan	
total	peserta	sebanyak	656	
orang.	Gelombang	I	dilaksanakan	
pada	tanggal	26-29	Oktober	
2017	sebanyak	217	desa	atau	
434	peserta.	Gelombang	II	akan	
dilaksanakan	pada	tanggal	6-9	
November	2017	sebanyak	111	desa	
atau	222	peserta.

Kegiatan	dibuka	oleh	Bupati	
Bone	dan	dihadiri	oleh	Wakil	
Bupati	Bone,	Sekretaris	Daerah	
Kabupaten	Bone,	DPRD	Kabupaten	
Bone	serta	Kepala	Perwakilan	
BPKP	Provinsi	Sulawesi	Selatan.	
Dalam	sambutannya,	Bupati	
Bone	Andi	Fashar	M.	Padjalangi	
berkomitmen	untuk	mendorong	
implementasi	SISKEUDES	100%	

sampai	dengan	akhir	tahun	2017	
sesuai	dengan	target	Pemerintah.	
Bupati	Bone	mengingatkan	
Pemerintah	Desa	untuk	lebih	
transparan	dan	akuntabel	dalam	
pengelolaan	keuangan	desa.

Pada	kesempatan	ini,	Kepala	
Perwakilan	BPKP	Sulawesi	Selatan	
Didik	Krisdiyanto	menegaskan	
peran	BPKP,	selain	sebagai	
auditor	internal	Pemerintah	
juga	menjadi	mitra	Pemerintah	
Daerah	maupun	Pemerintah	Desa	
serta	mengawal	akuntabilitas	
pengelolaan	keuangan	desa.	
Anggaran	Dana	Desa	dari	tahun	
ke	tahun	semakin	meningkat,	
Kabupaten	Bone	pada	tahun	
2017	menerima	alokasi	sebanyak	
Rp255,91	milyar	atau	rata-rata	
per	desa	sebesar	Rp780,22	juta	
per	desa.	Jumlah	tersebut	belum	
termasuk	penerimaan	dari	sumber	
dana	lainnya	seperti	Pendapatan	
Asli	Desa,	Alokasi	Dana	Desa,	
Bagi	Hasil	Pajak,	dan	Bantuan	
Keuangan	Provinsi/Kabupaten.

Selain	itu,	Didik	mengingatkan	
beberapa	titik	kritis	permasalahan	
pengelolaan	keuangan	desa	antara	
lain	masih	kurangnya	transparansi	
dan	partisipasi	masyarakat,	
pelaksanaan	kegiatan	yang	tidak	
menggunakan	pola	padat	karya,	
kualitas	SDM	yang	masih	kurang,	
penggunaan	Dana	Desa	diluar	
prioritas,	dan	evaluasi	di	tingkat	
Kecamatan	dan	Dinas	terkait	yang	
masih	lemah	serta	peran	APIP	yang	
belum	optimal.

Dengan	adanya	pelatihan	
implementasi	aplikasi	SISKEUDES	
ini	diharapkan	membantu	
Desa	dalam	menyusun	Laporan	
Pertanggungjawaban	secara	
akuntabel	dan	tepat	waktu	sesuai	
Peraturan	yang	berlaku.

(Humas	BPKP	SulSel	/Andi	
Sukman/Rahman)	

Bupati Bone:
Pemerintah Desa Jangan Bermain-
main dalam Mengelola Dana Desa

Berita & Peristiwa
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Makassar,	 Rabu	 (11/10/2017)	 Pendidikan	 dan	
Pelatihan	Penjenjangan	Jabatan	Fungsional	Auditor	
Muda	bagi	Pegawai	APIP	Daerah	se-Provinsi	Sulawesi	
Selatan	 dan	 	 Badan	 Pengawasan	 Keuangan	 dan	
Pembangunan	(BPKP),	dilaksanakan	di	Hotel	Maxone	
Jalan	 Taman	 Makam	 Pahlawan	 Makassar.	 Peserta	
diklat	 dari	 Inspektorat	 Provinsi	 /	 Kabupaten	 /
Kota	di	 Sulawesi	 Selatan,	 	dan	Pejabat	Fungsional	
Auditor	(PFA)		BPKP	dengan	jumlah	30	orang.	Diklat	

terselenggara	 atas	 kerja	 sama	 BPKP	 dengan	 ADB	
melalui	 program	 STAR,	 yang	 	 akan	 berlangsung	
selama	14	hari	 (11	 s.d.	26/10/2017).	Hadir	dalam	
Pembukaan	acara	tersebut	Kepala	Perwakilan	Didik	
Krisdiyanto,	 Kepala	 Bagian	 Tata	 Usaha	Agus	 Catur	
Hartanto,	Korwas	P3A	Iman	Setyadi,	Instruktur,	serta	
panitia	 penyelengara.	 Diklat	 dibuka	 secara	 resmi	
oleh	 Didik	 Krisdiyanto,	 dengan	 ketukan	 palu	 dan	
penyamatan	tanda	peserta,diakhiri	foto	bersama.

Diklat	Penjenjangan	
	Jabatan Fungsional Auditor
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Senam	Pagi	&	Pemberian Hadiah 
Lagak Gaya 10 November
Makassar,	Jumat	(17/11/17)	jumat	sehat		senam	
kesegaran	jasmani,	dan		senam	erobik	telah	
dilaksanakan	karyawan	dan	karyawati	Perwakilan	BPKP	
Provinsi	Sulawesi	Selatan	bertempat	di	halaman	parkir	
kantor.	hadir	dalam	senam	ini	Kepala	Perwakilan	Didik	
Krisdiyanto	dan	para	Korwas	serta	pejabat	struktural.	
Pada	Jumat	ini	disertai	pula	dengan	penyerahan	Hadiah	

juara	lomba	Lagak	dan	Gaya	10	November	yang	telah	
dilaksanakan	beberapa	hari	yang	lalu.	Tampil	sebagai	
Juara	1	Bidang	APD,	Juara	2	Bidang	IPP,	Juara	3	Bagian	
Tata	Usaha,	Juara	Harapan	1	Bidang	P3A,	Harapan	2	
Bidang	Investigasi,	Harapan	3	Akuntan	Negara.	Semua	
Bidang	menyambut	kemenangan	ini	dengan	suka	cita	
dan	gembira.	(humas	bpkp	sulsel	)
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Ketika	penat	datang	di	penghujung	minggu,	ada	
kalanya	kita	ingin	menghabiskan	waktu	untuk	
menyegarkan	kembali	pikiran.	Salah	satu	cara	untuk	
menyegarkan	pikiran	kembali	adalah	berwisata,	apalagi	
wisata	alam.	Setelah	kita	menjalani	hiruk	pikuknya		
kehidupan	perkotaan,	melihat	dan	merasakan	
segarnya	alam	menjadikan	sensasi	tersendiri	yang	tak	
terbayarkan.	

Wisata	yang	sudah	tak	asing	lagi	bagi	masyarakat	
Sulawesi	Selatan	adalah	Tanjung	Bira	dengan	pantai	
pasir	putihnya,	Taman	Nasional	Bantimurung,	Taman	
Sejarah	Leang-Leang,	Rammang-Rammang,	dan	
Puncaknya	Sulawesi	Selatan,	Malino.	Jika	anda	
sudah	pernah	ke	tempat-tempat	tersebut,	kami	akan	

menawarkan	alternatif	tempat	wisata	di	Sulawesi	
Selatan	yang	dapat	dijangkau	dalam	dua	hari	namun	
bisa	mencoba	beberapa	tempat,	apalagi	ketika	libur	
hanya	sabtu	minggu.	Perjalanan	ini	kami	lakukan	pada	
libur	tahun	baru	2017	lalu,	beberapa	hari	setelah	
menginjakkan	kaki	di	bumi	celebes.		Dengan	tujuan	
wisata	adalah	Celebes	Canyon	di	kabupaten	Barru	
dan	wisata	yang	memacu	adrenalin	di	Bukit	Cekong,	
Enrekang.

Celebes Canyon, Barru

Perjalanan	kami	dimulai	dari	Makassar	pukul	07.00	pagi	
hari	menuju	kabupaten	Barru.	Namun,	untuk	mencapai	
Celebes	Canyon	kita	harus	menempuh	perjalanan	

Jalan-jalan 

Celebes	Canyon
	sampai	Bukit Cekong

Oleh:	Hidayah	Widyaningrum	(PFA	Bidang	APD,	Pwk.	Sulsel)
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selama	3	jam	karena	tempat	wisata	yang	berada	di	
Sungai	Ule	ini	masih	jauh	dari	kota	Barru,	ditempuh	
sekitar	satu	jam.	Untuk	mencapai	tempat	wisata	ini	
memang	tidak	semudah	ketika	kita	ke	Tanjung	Bira,	
Bulukumba.	Hal	ini	dikarenakan	kita	harus	menempuh	
dengan	jalan	kaki	sekitar	500	Meter.	Pertama	kita	harus	
melewati	jalanan	tanah,	sedikit	berbatu	dan	sedikit	
becek	(kami	kesana	di	musim	hujan).	Lalu	kita	akan	
melewati	pematang	sawah	untuk	mencapai	sungai	
tersebut,	tenang	saja	anda	tidak	akan	nyasar	karena	
cukup	terdapat	petunjuk	arah	di	area	tersebut.	Jika	
kita	sudah	mendengar	suara	aliran	sungai,	berarti	
tujuan	kita	sudah	dekat.

Ketika	sampai	ke	tempat	tersebut,	ada	beberapa	
wisatawan	yan	sedang	mandi	di	sungai.	Air	yang	
mengalir	di	sungai	tersebut	sangatlah	jernih,	tingkat	
kedalaman	aliran	sungai	juga	rendah.	Jadi,	jika	kita	
kesana	membawa	anak-anak	untuk	bermain	air	relatif	
aman	namun	dengan	penjagaan	ketat	tentunya.	Karena	
ada	bagian	sungai	yang	cukup	dalam	dan	agak	deras	
aliran	airnya.

Namun,	kenapa	disebut	Celebes	Canyon?	Di	sekitar	area	

tersebut	terdapat	
batu-batuan	yang	
cukup	besar	yang	
mirip	dengan	Grand	
Canyon	di	US,	karena	
wisata	ini	berada	
di	Sulawesi	Selatan	
maka	orang-orang	
menyebutnya	dengan	
sebutan	Celebes	
Canyon.	Wisatawan	
harus	berhati-hati	
jika	akan	mengambil	
foto	dengan	
melewati	bebatuan	
tersebut,	kondisi	
batu	tidak	begitu	
licin	namun	tetap	
harus	berhati-hati	
karena	aliran	sungai	
di	tengah	bebatuan	
tersebut	cukup	
dalam	dan	deras.

Duduk	diatas	batu,	
merasakan	semilir	angin	yang	lembut,	gemericik	
aliran	sungai	menerpa	telinga,	dan	dinginnya	air	segar	
menyentuh	serta	menghirup	udara	segar	dalam-dalam.	
Rasakan	semua	sensasinya,	kedamaian,	dan	ketenangan	
yang	dirasa.	Seketika	segala	stress	pun	hilang.	

Taman Mattirotasi, Parepare

Setelah	dari	Celebes	Canyon,	tujuan	kami	keesokan	
harinya	adalah	ke	Bukit	Cekong,	Enrekang	dengan	
terlebih	dahulu	singgah	di	kota	Parepare	untuk	
bermalam	dan	istirahat.	Menjelang	senja,	kami	
memutuskan	untuk	menikmati	sunset	di	salah	satu	
taman	di	bibir	pantai	kota	Parepare,	taman	Mattirotasi.

Taman	ini	lumayan	rame	dengan	masyarakat	Parepare	
yang	sedang	berolahraga,	jogging	dan	beberapa	
wisatawan	seperti	kami	yang	ingin	menikmati	senja	dan	
semilir	angin	laut	di	taman	ini.	Dengan	pemandangan	
laut,	senja	dan	beberapa	kapal	yang	sedang	
berlabuh	di	kejauhan	sana.	Suasana	di	taman	cukup	
menyenangkan	untuk	menikmati	senja	walau	pada	saat	
itu	cuaca	sedikit	mendung	dan	matahari	tidak	jelas	
terlihat	saat	terbenam.

Bermalam	di	Parepare	kita	tidak	akan	
bingung	jika	hanya	akan	menghabiskan	
waktu	di	hotel,	di	kota	ini	terdapat	
beberapa	restoran	ala	cafe-cafe	di	
kota	besar.	Malam	itu	kami	menyantap	
makan	malam	di	D’Carlos	Cafe	&	Resto	
yang	terletak	di	jalan	Bau	Massepe,	
Kota	Parepare.	Suasana	cafe	cukup	
ramai	dengan	pengunjung,	menu	makan	
malam	juga	beragam	tidak	jauh	berbeda	
dengan	menu	makanan	di	cafe-cafe	kota	
Makassar.	Cafe	ini	juga	cukup	nyaman	
untuk	menghabiskan	waktu	sekedar	
bercengkerama	dengan	keluarga	maupun	
sahabat.
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Gunung Nona

Pagi	di	hari	berikutnya,	kami	akan	menuju	ke	bukit	
Cekong	di	Enrekang.	Kami	berangkat	pagi-pagi	sekali	
dari	Parepare	agar	tidak	terlalu	siang	sampai	disana	
dan	memutuskan	untuk	sarapan	di	perjalanan	jika	
menemukan	tempat	makan.	

Di	perjalanan	kami	menemukan	sederetan	warung	
makan	dengan	pemandangan	bukit	Nona.	Akhirnya	kami	
memutuskan	untuk	singgah	di	warung	makan	tersebut	
karena	perut	sudah	meronta	meminta	diisi.	Menu	
makanan	disini	tidak	terlalu	beragam,	namun	lumayan	
cukup	mengisi	perut	yang	keroncongan.	Apalagi	dengan	
udara	segar	dan	cuaca	yang	cukup	dingin	berhembus.	
Menikmati	kopi	dengan	pemandangan	gunung	Nona	
cukup	menciptakan	sensasi	kedamaian	tersendiri.

Bentuk	lembah	gunung	Nona	ini	cukup	unik,	yaitu	
menyerupai	bentuk	kelamin	perempuan.	Ternyata	
keunikan	bentuk	lembah	gunung	ini	dari	kejauhan	
tidak	lepas	dari	legenda/cerita	sejarah	yang	beredar.	
Konon	katanya,	Hal	ini	terjadi	karena	adanya	azab	
dari	Tuhan	karena	maraknya	seks	bebas	di	wilayah	
tersebut.	Sehingga	mereka	yang	kecanduan	seks	bebas	
tersebut	dilaknat	oleh	Tuhan	menjadi	bukit-bukit	yang	
menyerupai	alat	kelamin.

Bukit Cekong

Setelah	puas	menyantap	sarapan	pagi	dengan	
pemandangan	Gunung	Nona,	kami	melanjutkan	
perjalanan	menuju	Bukit	Cekong.	Letak	bukit	ini	tidak	
terlalu	jauh	dari	kota	Enrekang,	namun	kita	harus	
sedikit	memutar	untuk	sampai	ke	tempat	wisata	yang	
berada	di	atas	bukit	ini.	Untuk	mencapai	ke	atas	bukit	
ini	kita	perlu	mendaki	cukup	jauh,	bisa	ditempuh	
dengan	kendaraan	motor/mobil.	Namun	kondisi	jalan	
untuk	mendaki	bukit	ini	masih	belum	bagus.	Kondisi	
jalanan	masih	berupa	tanah	dan	berbatu,	lebar	jalan	
juga	hanya	cukup	untuk	satu	mobil	sehingga	kita	harus	
cukup	berhati-hati	untuk	melewatinya.	

Kondisi	di	atas	bukit	ini	tidak	cukup	rindang	bahkan	
cenderung	gundul,	namun	tidak	menyurutkan	semangat	
kami	untuk	mencoba	permainan	yang	memacu	

adrenalin	tersebut.	Sebuah	ayunan	yang	berada	di	
pinggir	bukit	dan	kita	akan	melihat	lembah	dari	
ketinggian.	Tenang	saja,	permainan	ini	sudah	cukup	
aman	karena	sudah	dilengkapi	dengan	alat	pengaman	
dan	dijaga	oleh	orang-orang	yang	berkompeten.	Jadi,	
jangan	ragu	untuk	mencoba	permainan	ini.	Mengayun	
dari	pinggir	bukit	dengan	bawah	kita	lembah	dari	
kejauhan.	Rasakanlah	sensasinya.	Permainan	ini	
disebut	Swing	Extrem.	Di	tempat	ini	juga	tidak	hanya	
ada	permainan	ayunan,	namun	juga	ada	game	outbond,	
Flying	Fox,	Teras	Pohon/Anjungan	Selfie.

	
Sumber	gambar	:	instagram	@nunungnatq10
Sumber	gambarL	instagram	@nasrulhidayat69
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1.	 KALAU	BERSELISIH	DENGAN	

PELANGGAN...	WALAUPUN	KITA	

MENANG...	PELANGGAN	TETAP	AKAN	

LARI...		
2.	 KALAU	BERSELISIH	DENGAN	REKAN	

SEKERJA...	WALAUPUN	KITA	MENANG...
		

TIADA	LAGI	SEMANGAT	BEKERJA	DALAM
	

TIM...		
3.	 KALAU		BERSELISIH	DENGAN	BOSS...		

WALAUPUN	KITA	MENANG...		TIADA	

LAGI	MASA	DEPAN	DI	TEMPAT	ITU...		

4.	 KALAU	BERSELISIH	DENGAN	

KELUARGA...		WALAUPUN	KITA	

MENANG...	HUBUNGAN	KEKELUARGAAN
	

AKAN	RENGGANG...		

5.	 KALAU	BERSELISIH	DENGAN	TEMAN...		

WALAUPUN	KITA	MENANG...		YANG	

PASTI	KITA	AKAN	KEKURANGAN	

TEMAN...		
6.	 KALAU	BERSELISIH	DENGAN	

PASANGAN...		WALAUPUN	KITA	

MENANG...		PERASAAN	SAYANG	PASTI	

AKAN	BERKURANG...		

7.	 KALAU	BERSELISIH	DENGAN	SIAPAPUN..
.		

WALAUPUN	KITA	MENANG...		PADA	

PRINSIPNYA	KITA	KALAH...			

YANG	MENANG,	HANYA	EGO	DIRI	

SENDIRI		YANG	TINGGI	DAN	NAIK	

ADALAH	EMOSI......			

YANG	JATUH	ADALAH	CITRA	DAN	JATI	

DIRI	KITA	SENDIRI.....		

TIDAK	ADA	ARTINYA	KITA	MENANG	

DALAM	PERSELISIHAN...			

	
APABILA	MENERIMA	TEGURAN,	TIDAK	

USAH	TERUS	MELENTING	ATAU	

BERKELIT,	BERSYUKURLAH,	MASIH	

ADA	YANG	MAU	MENEGUR	KESALAHAN	

KITA...		BERARTI	MASIH	ADA	ORANG	

YANG	MEMPERHATIKAN	KITA...			

	
JAGA	SELALU	KEKOMPAKAN	DALAM	

KEBERSAMAAN...	JAGA	LISAN,	

PERBUATAN	DAN	TULISAN	AGAR	TIDAK	

ADA	HATI	YANG	TERSAKITI.			

	
SEMOGA	KITA	SEMUA	SELALU	DAPAT	

MENJAGA	EGO	DAN	EMOSI,	DAN	SELALU
	

MENJADI	MANUSIA	YANG	PANDAI	

BERSYUKUR...			AAMIIN........	

SEMOGA	BERMANFAAT	

dicopas	dar
i	:

WAG. 
BPKP Sulsel 

Ewako

Pedagang buah VS Dokter		
	
Pada	suatu	siang,	seorang	dokter	spesialis,	

masih	dengan	jas	putihnya,	keluar	untuk	makan	

siang	ke	sebuah	kedai	di	samping	rumah	sakit.	

Setelah	selesai	makan,	dia	tertarik	dengan	

mangga	yang	dijajakan	di	samping	pintu	

gerbang	rumah	sakit.		
	
“Ini	mangga	apa,	Pak?”	tanyanya	pada	penjual	

mangga.		
“Kalo	yang	ini	mangga	Gadung,	Pak.	Ini	masak	

pohon,	manis.”		
“Berapa	sekilo?”		
“Gadung	lima	rebu..	
“Kalo	yang	ini	apa?”	tanya	dia	menunjuk	sebuah	

mangga	yang	lebih	besar.		
“Ini	Manalagi.	Asli,	masak	pohon	juga.	Sekilo	

tujuh	rebu...	

	
“Hmmm,	lain	kali	aja	ya	Pak,”		
kata	sang	dokter	sambil	membalikkan	badan	

beranjak	hendak	pergi.		
Waaaa,	sebentar,	dok!”	Seru	sang	penjual.		

“Ada	apa?”	tanya	sang	dokter.		
“Bayar	dulu	Lima	rebu	dok!”		
“Lho,	Saya	‘kan	nggak	beli!”	Protes	sang	dokter.		

	
“Iya,	dokter	nggak	beli,	tapi	‘kan	tanya-tanya	

harga!”	Jawab	sang	penjual	santai.		
“Lho,	memang	tanya	aja	bayar?”	protes	sang	

dokter.		
“ya	iyalah.	Saya	dulu	periksa	ke	dokter,	cuma	

tanya-tanya.	Dokter	minta	bayaran	lima	puluh	

rebu.		
Sekarang		sy	cuma	minta	lima	rebu..	

Lebih	murah..	Kok	protes...??



Panggung 
Sandiwara

	Oleh:	Hidayah	Widyaningrum,	PFA	Bidang	APD

Ketika kejujuran tak lagi nyata

Ketika fakta tak lagi berbicara

Dan ketika uang menjadi segalanya

Apakah berarti nurani tak lagi 
berjaya?

Benar dan salah menjadi bias

Hukum, Agama, dan politik memanas

Kekuasaan dan jabatan saling 
dirampas

Sedangkan rakyat hanya bisa jadi 
pengawas

Wakil rakyat tak lagi membela rakyat

Drama demi drama dipertontonkan 
agar selamat

Namun rakyat tak lagi bisa dijilat

Karena semuanya jelas terlihat

Negara dijadikan panggung sandiwara

Ras dan agama diadu domba

Hanya untuk memperebutkan kuasa

Inikah wujud negara kita?

Keserakahan merajalela

Korupsi seakan sudah menjadi budaya

Wakil rakyat keluar masuk penjara

TIDAK!!

Indonesia bukan negara panggung 
sandiwara

Indonesia negara merdeka

Merdeka dari segala drama

Merdeka dari perebutan kuasa

Kembalikan Indonesia yang berjaya

Dengan menegakkan pancasila
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